
 

 

41 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

 Pendekatan penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja 

karyawan Politeknik Polimarin Semarang, dengan bantuan statistik yaitu analisis 

regresi. Sedangkan untuk menjabarkan data-data deskriptif dijawab secara kualitatif. 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) untuk 

mengetahui secara langsung respon atau tanggapan dari responden. Karena melakukan 

penelitian langsung ke instansi yang dijadikan obyek penelitian yaitu Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia Semarang. 

3.2.  Lokasi Penelitian  

Penelitian di lakukan di Politeknik Maritime Negeri Indonesia. Jl. Pawiyatan 

luhur 1/No.1  Bendan Dhuwur Semarang 50233. 

3.3. Profil Lembaga Polimarin 

3.3.1. Sejarah Pendirian  

 Polimarin Menyelenggarakan pendidikan volasi (politeknik) pada tahun 2012, 

merupaka transformasi dari lembaga BPLPT (Balai pengembangan dan  layanan awal 

mula polimarin adalah SGC, sebuah lembaga pemerintah yang dimaksudkan sebagai 

sarana untuk pengembangan, serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi swasta. 

Dibangun pada tahun 1993,  lembaga ini menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk 

pendidikan, penelitian dan layanan komunitas. Pada tahun 2011, SGC diubah menjadi 

lembaga BPLPT yang menyelenggarakan fungsi : (a) Pengembangan program layanan 

praktik dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen; (b) Pemberian layanan praktik 
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mahasiswa dalam rangka pningkatan mutu pembelajaran; (c) Pemberian layanan 

penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen; (d) Pelaksanaan pelatihan dan uji 

kompetensi mahasiswa dan dosen; dan (e)  Pelaksanaan urusan administrasi BPLPT. 

 Pendidikan tinggi dan sebelumnya semarang growth Centre (SGC). Kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi politeknik maritime negeri Indonesia kemudian kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi dari POLITEKNIK NEGERI MARITIM INDONESIA adalah : 

1. Kedudukan  

 Politeknik Maritim Negeri Indonesia selanjutnya disebut politeknik adalah 

 perguruan tinggi yang di selenggarakan oleh departemen pendidikan dan 

 kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab lansung kepada 

 Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur 

 Jenderal Pendidikan Tinggi departemen Pedidikan dan Kebudayaan. 

2. Tugas Pokok 

 Politeknik Maritim Negeri Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan 

 pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

 dengan focus pada bidang kemaritiman. 

3. Fungsi  

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dengan fokus bidang 

kemaritiman 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat 

d. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sivitas academia 
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e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi 

3.3.2. Visi Dan Misi 

 Menjadi Politeknik Bertaraf Internasional pada tahun 2017, untuk 

pengembangan dan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dengan fokus 

pada bidang kemaritiman. 

Untuk mencapai visi tersebut Politeknik Maritim Negeri Indonesia menetapkan misi : 

a. Mengembangkan pendidikan vokasi bidang kemaritiman untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki kompetensi, berahlak mulia, berwawasan kebangsaan dan 

bersertifikat internasional. 

b. Menyelenggarakan pelaksanaan uji kompetensi untuk memfasilitasi perguruan 

tinggi dan lembaga terkait. 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung peningkatan 

pelayanan dan mutu kehidupan masyarakat. 

Tujuan Politeknik Maritim Negri Indonesia adalah : 

1. Mewujudakan Lulusan yang berkompeten dibidangnya, dengan kualifikasi yang 

diakui nasional dan internasional. 

2. Menyediakan sumber daya manusia bidang maritim untuk mengembangkan 

potensi maritim Negara Indonesia. 

3. Menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang 

berkualitas, sebagai salah satu modal pembangunan nasional. 

4. Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan kompetensi, dengan 

sertifikat kompetensi yang diakui dunia internasional. 
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5. Mengembangkan penelitian dan pengabdaian kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. 
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3.3.3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Skunder 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polimarin 
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Organisasi Politeknik Maritim Negeri Indonesia adalah  

1. Direktur dan pembantu direktur 

2. Senat Politeknik 

3. Jurusan dan Program Studi 

4. Laboratorium, Bengkel dan Kelompok Dosen 

5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

6. Bagian Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

a) Sub bagian akademik dan kemahasiswaan 

b) Sub bagaian perencanaan dan system informasi 

7.  Bagaian Administrasi Umum dan Keuangan  

a) Sub Bagian Keuangan  

b) Sub Bagian Kepegawaian 

c) Sub Bagian Tata Usaha 

8. Unut Pelaksanaan Teknis 

a) Perpustakaan 

b) Pusat Informasi dan Komputer 

c) Perawatan dan Perbaikan 

d) Bahasa 

e) Unit Pelayanan uji Kompetensi 

f) Unit Pelayanan Jasa 
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3.4 Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian ini adalah karyawan Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang 

bersedia dijadikan sampel penelitian sehingga karyawan tersebut menjadi obyek sampel 

penelitian dalam penelitian ini. 

3.5 Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini variabel yang akan diukur ada empat yaitu kepemimpinan 

perempuan (Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden)sebagai variabel independen serta 

komitmen organisasi dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen.  

 Definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kepemimpinan perempuan sebagai variabel independen (X) serta komitmen organisasi 

(Z) dan kinerja karyawan (Y) sebagai variabel dependen 

1. Kepemimpinan Perempuan (X)  

a. Mother (X1) 

Seorang wanita kadang-kadang menemukan bahwa dirinya menjadi ibu dalam 

sebuah kelompok atau organisasi yang digelutinya dimana ia menjadi pemimpin dalam 

forum tersebut. Di asumsikan bahwa perempuan adalah seorang yang simpatik, 

pendengar yang baik, dan mudah untuk diajak berbicara tentang masalah pribadi. 

Pemimpin perempuan cenderung bersikap sebagaimana layaknya seorang ibu, 

misalnnya dikala sang anak sakit, ibu akan menyediakan obat. Nantinya akan timbul 

asumsi bahwa pemimpin perempuan mempunyai sifat simpatik, pendengar yang baik, 

dan mudah untuk mencurahkan permasalahan. Beberapa indikator dari kepemimpinan 

perempuan ( mother ) yaitu (Eagly dan Carli, 2003):  

1. Memberi perhatian 

2. Memberi nasehat 
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3. Membesarkan hati 

4. Memberi ketenangan rasa aman 

5. Bersikap hati-hati penuh pertimbangan 

6. Melibatkan bawahan 

7. Mempunyai hubungan yang dekat dengan bawahan 

8. Cenderung tidak suka di kritik 

9. Cenderung lebih mudah mendapatkan simpati dari bawahan  

10. Cenderung lebih emosional 

a. Seductress (X2) 

Peran kepemimpinan perempuan ini lebih dari peran ibu, yang cenderung 

memperkenalkan unsur persaingan dan kecemburuan serta menjadi penyemangat bagi 

bawahannya. Pemimpin perempuan yang cenderung menjadi penyemangat kerja bagi 

karyawannya. Beberapa indikator dari kepemimpinan perempuan (Seductress) yaitu 

(Eagly dan Carli, 2003):  

1. Menjadi pembangkit semangat kerja 

2. Menjadi motivator kerja 

3. Memberikan inspirasi bagi bawahan untuk mneyelesaikan pekerjaan  

4. Dianggap sebagai sumber daya yang langka 

5. Kadang terlihat membutuhkan bantuan 

6. Mudah mendapatkan bantuan 

7. Kadang menimbulkan konflik di tempat kerja  

8. Kadang membuat bawahan menjadi kurang berkenan di hati 

9. Mempunyai keunggulan dalam pendekatan psikologis 

10. Kadang diberi perlindungan oleh bawahannya  
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b. Pet (X3) 

Karakter kesayangan diadopsi oleh karyawan sebagai hal yang dapat menghibur 

untuk menunjukkan kehebatan dalam kepemimpinan perempuan. Karakter ini juga 

diharapkan agar dapat mengagumi sosok laki-laki, namun tidak untuk berhubungan 

dengan mereka. Pemimpin perempuan cenderung menjadi kesayangan bagi 

bawahannya, sehingga bawahan akan lebih menjaganya. Beberapa indikator dari 

kepemimpinan perempuan (Pet) yaitu (Eagly dan Carli, 2003):   

1. Menjadi idola/panutan bagi bawahannya 

2. Terlihat menyenangkan bagi bawahannya 

3. Memberikan perhatian pribadi 

4. Memberikan pujian  

5. Cenderung memperlakukan bawahan secara individual  

6. Cenderung lebih harmonis 

7. Cenderung mendorong bawahan untuk lebih berprestasi 

8. Terlihat kurang optimal dalam memimpin 

9. Cenderung lebih tertarik pada isi pidato pemimpin daripada cara penyampainnya. 

10. Cenderung kurang dihargai  

c. Iron Maiden (X4) 

Perubahan pada masa kini, peran dimana perempuan yang kuat ditempatkan. 

Peran iron maiden ini ditunjukkan oleh seorang pemimpin perempuan dengan gaya 

kompetensi yang dimiliki dengan cara terus terang dan ingin memposisikan diri setara 

dengan siapa pun. Pemimpin dengan peran wanita besi ini dikenal sebagai seorang yang 

tangguh dan terjebak dalam sikap yang lebih militan dari pada yang seharusnya 

Pemimpin perempuan cenderung bersikap tegas dalam memimpin bawahannya 
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sehingga timbul kesan tegas keras. Beberapa indikator dari kepemimpinan perempuan 

(iron maiden) yaitu (Eagly dan Carli, 2003):  

1.   Dapat diandalkan  

2. Mampu menumbuhkan rasa hormat bawahan kepadanya karena sikap dan  

perilakunya 

3. Merasa puas bila bawahan mampu mencapai hasil/prestasi kerja yang telah ditetapkan 

4.  Cenderung perfeksionis (sempurna) terhadap hasil kerja  

5.  Cenderung menunjukkan keunggulan 

6.  Memberi sanksi yang tegas atas kesalahan kerja 

7.  Dianggap sebagai sosok yang cenderung angkuh 

8.  Menjawab kritik dengan tangkas 

9.  Memperjuangkan hak bawaahannya 

10. Cenderung kurang menemukan mitra kerja 

2. Komitmen Organisasi (Z) 

Faktor komitmen ini dianggap penting karena karyawan yang memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap organisasiakan memiliki sikap yang profesional dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dalam organisasi. Fokus terhadap 

komitmen berarti perhatian lebih ditujukan pada sikap-sikap dan nilai-nilai yang 

dimiliki karyawan di organisasi  

Konsep komitmen organisasi menurut Luthans (2006:249) didefinisikan sebagai 

sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan 

di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.   
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Allen dan Meyer (1997) mengemukakan tiga dimensi di dalam komitmen 

organisasi, yaitu :  

1. Affective Commitment (Z1) 

 Berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, 

identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan organisasi. 

Indikator dari Affective Commitment  yaitu (Allen dan Meyer, 1997) : 

a. Memiliki ikatan emosional untuk menjadi bagian dari organisasi.  

b. Tingkat kehadiran atau absensi yang rendah 

c. Role-job performanceatau hasil pekerjaan yang dilakukan 

d. Bekerja lebih keras 

e. Menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik  

2. Normative Commitment (Z2) 

 Menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi 

karena perasaan anggota organisasi tentang kewajiban yang harus diberikan kepada 

organisasi. Indikator dari Normative Commitment  yaitu (Allen dan Meyer, 1997)  : 

a. Merasa adanya suatu kewajiban atau tugas yang diterima 

b. Persepsi karyawan dimana memiliki kewajiban terhadap organisasi 

c. Karyawan bertahan karena ada kesadaran berkomitmen terhadap organisasi  

d. Ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan 

e. Organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga  

3. Continuance Commitment (Z3) 

 Berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi bahwa akan mengalami kerugian 

jika meninggalkan organisasi. Indikator dari Continuance Commitment  yaitu (Allen dan 

Meyer, 1997): 
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 a. Bertahan dalam organisasibukan karena alasan emosional 

 b. Kesadaran dalam individu akan kerugian besar apabila meninggalkan organisasi 

 c. Bertahan dalam organisasikarena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan 

 lain 

 d. Bertahan dalam organisasikarena membutuhkan organisasi 

 e. Terpaksa menjadi karyawan untuk  menghindari kerugian finansial dan kerugian 

 lain 

3. Kinerja (Y) 

 Yang dimaksud kinerja karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan 

dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah 

prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan 

sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga 

dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya (Amstrong dan Baron, 

1997 dalam Wibowo, 2010:7). Menurut Wibowo(2010:215), menyatakan bahwa 

indikator penilaian kinerja karyawan meliputi : 

1. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau presentase antara output 

aktual dengan output yang menjadi target. Indikator penilaian kuantitas meliputi 

(Wibowo, 2010): 

a. Karyawan mampu bekerja sesuai tugas yang ditentukan pihak politeknik. 

b. Karyawan mampu bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

c. Mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang ditentukan. 

2. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi di luar 

batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang dapat dipertimbangkan untuk 

toleransi. Indikator penilaian kualitas meliputi (Wibowo, 2010): 
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a. Karyawan mampu bekerja sesuai standar politeknik. 

b. Merencanakan hasil kerja yang ingin dicapai. 

c. Rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

d. Dapat mengambil kepitusan dalam situasi yang mendesak 

3. Produktivitas, diukur sebagai output per pekerja. Produktivitas dinyatakan sebagai 

hubungan antara input dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas 

merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang 

digunakan dalam menghasilkan output. Indikator penilaian produktivitas meliputi 

(Wibowo, 2010): 

a. Penguasaan bidang tugas. 

b. Karyawan dapat mewujudkan hasil kerja yang direncanakan. 

c. Karyawan dapat mewujudkan hasil kerja sesuai batas waktu yang 

direncanakan. 

4. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu,jumlah unit 

yang dapat diselesaikan tepat waktu. Indikator penilaian ketepatan waktu meliputi 

(Wibowo, 2010): 

a. Ketepatan waktu hadir dan pulang kerja. 

b. Kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan 

5. Pengawasan biaya, berbagai biaya per unit produksi, variasi upah langsung/tidak 

langsung. Indikator penilaian pengawasan biaya meliputi (Wibowo, 2010): 

a. Karyawan mampu memelihara alat-alat milik politeknik. 

b. Karyawan menerima upah sesuai dengan output kerja yang dihasilkan 
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3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

 Konsep yang harus dipahami adalah jumlah populasi (populations numbers) 

dan ukuran populasi (population size). Jumlah populasi adalah banyaknya kategori 

populasi yang dijadikan subyek penelitian, sedangkan ukuran populasi adalah 

banyaknya unsur atau unit yang terkandung dalam sebuah kategori populasi tertentu.  

 Dalam penelitian populasi penelitian mencakup seluruh karyawan Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia yang berjumlah 79 orang.  

Tabel 3.1 

Komposisi sampel penelitian 

Populasi Kuesioner yang 

disebar 

(50 persen dari 

populasi) 

Sampel 

(kuesioner yang 

kembali) 

79 karyawan 
 40 karyawan 36 karyawan 

Total 
 40 karyawan 36 karyawan 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, dikatahui bahwa karyawan yang dimaksukan 

sebagai populasi penelitian sebanyak 79 orang. Karena keterbatasan untuk mendapatkan 

data dari jumlah anggota populasi, maka penelitian dapat dilakukan berdasarkan sampel. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan sebagai wakil dari seluruh 

anggota dalam populasi tersebut, oleh karena itu jumlah sampel maupun teknis 

pengambilannya harus tepat. Peneliti menyebar kuesioner ke sampel penelitian 



 

 

55 

 

sebanyak 40 karyawan (=50 persen dari total populasi) namun kuesioner kembali hanya 

36 kuesioner, oleh karena itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 36 karyawan 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia.  Dari 36 (= 45,52 persen) karyawan yang 

dijadikan sampel tersebut, peneliti akan menggunakan teknik convenience sampling 

yakni sampel di ambil berdasarkan ketersediaan responden dan kemudahan untuk 

memperoleh datanya. Dalam convenience sampling peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapa saja yang mereka temui (Sekaran, 2003). Setiap karyawan Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia dan telah mengetahui gaya kepemimpinan pimpinan 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai anggota sampel. Dengan kata lain sampel diambil  atau terpilih karena 

ada di tempat dan waktu yang tepat. 

3.7 Metode dan Teknik Pengambilan Data 

3.7.1 Metode Penelitian  

Sebuah penelitian terdapat dua jenis metode yaitu metode kualitatif dan 

metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-

perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif 

menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati (Arikunto, 2002:25).  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian survey yaitu penelitian terhadap obyek 

penelitian. 

3.7.2 Sumber data 
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1. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dengan 

menggunakan kueisioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari 

variabel kepemimpinan perempuan, komitmen organisasi, serta kinerja 

karyawan dan karaktersitik responden yang meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, jabatan dan lama kerja. 

2. Data sekunder adalah data dari hasil penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain atau data yang berasal dari dokumen-dokumen 

perusahaan. Data sekunder terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu skripsi, 

jurnal, database, arsip, dokumen – dokumen dan sebagainya. 

3.7.3 Metode Pengambilan Data 

a. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan tidak banyak 

melakukan kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang dilihat atau 

disaksikan. Metode ini dilakukan dengan mencatat berbagai data yang ada di 

daerah penelitian yang akan digunakan dalam proses analisa lebih lanjut 

(Arikunto, 2002:66). 

b. Kuesioner 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar 

pernyataan/pertanyaan kepada responden untuk diisi. Kuesioner atau daftar 

pertanyaan tersebut memuat berbagai butir soal yang harus dijawab oleh 

responden. Butir-butir soal tersebut berkaitan dengan data yang selanjutnya 

dapat diterapkan dalam pengukuran alat analisis yang digunakan (Arikunto, 

2002:72). 
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3.8 Instrumen atau Alat Pengumpul Data 

Instrumen atau alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

3.8.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2010:99). 

       3.8.2Skala Likert 

Skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab 

berbagai tingkatan pada setiap butir. Untuk setiap pertanyaan dalam 

penelitian ini disediakan 5 (lima) alternatif jawaban dengan skor sebagai 

berikut(Sugiyono, 2010:105) : 

 SS (Sangat setuju)  diberi skor 5 

 S (Setuju)   diberi skor 4 

 N (Netral)   diberi skor 3 

 TS (Tidak setuju)  diberi skor 2 

 STS (Sangat tidak setuju) diebri skor 1 

Skor hasil jawaban dari responden tersebut kemudian dirata-rata dan dihitung 

dengan rumus interval sebagai berikut (Sugiyono, 2007:108): 

Skala Likert = 
                          

           
 

Dari interval tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat 

responden sebagai berikut(Sugiyono, 2010:110) : 
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 Interval 1,00 sd 1,80 kategori sangat tidak setuju 

 Interval 1,81 sd 2,60 kategori tidak setuju 

 Interval 2,61 sd 3,40 kategori netral 

 Interval 3,41 sd 4,20 kategori setuju 

 Interval 4,21 sd 5,00 kategori sangat setuju 

3.9 Uji Instrumen Penelitian 

3.9.1. Uji Validitas  

   Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur. Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2010:54). Pengujian validitas di dalam penelitian ini dilakukan dengan taraf nyata 

sebesar 0,05 atau 5 persen. Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner 

adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010) : 

Jika r-hitung > r-tabel maka pertanyaan tersebut valid 

Jika r-hitung < r-tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid  

  Hasil uji validitas berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 

 for Windows terhadap 36 responden, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Perempuan (Mother) X1 

 Variabel rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0.424 0.3291 Valid 
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X1.2 0.567 0.3291 Valid 

X1.3 0.611 0.3291 Valid 

X1.4 0.397 0.3291 Valid 

X1.5 0.653 0.3291 Valid 

X1.6 0.669 0.3291 Valid 

X1.7 0.479 0.3291 Valid 

X1.8 0.587 0.3291 Valid 

X1.9 0.404 0.3291 Valid 

X1.10 0.514 0.3291 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2 hal 139) 

Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan variabel Kepemimpinan 

Perempuan (Mother) dengan menggunakan SPSS terhadap 36 responden dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua pertanyaan dalam angket valid, karena signifikan r-hitung > r-

tabel. Sehingga item pertanyaan dapat diikutsertakan dalam kuesioner penelitian yang 

sesungguhnya. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Perempuan (Seductress) X2 

 Variabel rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0.598 0.3291 Valid 

X2.2 0.458 0.3291 Valid 

X2.3 0.345 0.3291 Valid 

X2.4 0.436 0.3291 Valid 

X2.5 0.519 0.3291 Valid 

X2.6 0.577 0.3291 Valid 
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X2.7 0.685 0.3291 Valid 

X2.8 0.628 0.3291 Valid 

X2.9 0.698 0.3291 Valid 

X2.10 0.629 0.3291 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2 hal 141). 

Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan variabel Kepemimpinan 

Perempuan (Seductress) dengan menggunakan SPSS terhadap 36 responden dapat 

diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan dalam angket valid, karena signifikan r-

hitung > r-tabel. Sehingga item pertanyaan dapat diikutsertakan dalam kuesioner 

penelitian yang sesungguhnya. 

Tabel 3.4 

 Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Perempuan (Pet) X3 

 Variabel rhitung rtabel Keterangan 

X3.1 0.700 0.3291 Valid 

X3.2 0.457 0.3291 Valid 

X3.3 0.469 0.3291 Valid 

X3.4 0.560 0.3291 Valid 

X3.5 0.628 0.3291 Valid 

X3.6 0.775 0.3291 Valid 

X3.7 0.727 0.3291 Valid 

X3.8 0.686 0.3291 Valid 

X3.9 0.569 0.3291 Valid 

X3.10 0.699 0.3291 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2 hal 144). 
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  Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan variabel 

KepemimpinanPerempuan (Pet) dengan menggunakan SPSS terhadap 36 responden 

dapat diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan dalam angket valid, karena 

signifikan r-hitung > r-tabel. Sehingga item pertanyaan dapat diikutsertakan dalam 

kuesioner penelitian yang sesungguhnya. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Perempuan (Iron Maiden) X4 

 Variabel rhitung 
rtabel Keterangan 

X4.1 0.751 0.3291 Valid 

X4.2 0.626 0.3291 Valid 

X4.3 0.721 0.3291 Valid 

X4.4 0.629 0.3291 Valid 

X4.5 0.790 0.3291 Valid 

X4.6 0.654 0.3291 Valid 

X4.7 0.730 0.3291 Valid 

X4.8 0.616 0.3291 Valid 

X4.9 0.650 0.3291 Valid 

X4.10 0.408 0.3291 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2 hal 146). 

  Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan variabel 

KepemimpinanPerempuan (Iron Maiden) dengan menggunakan SPSS terhadap 36 

responden dapat diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan dalam angket valid, 

karena signifikan r-hitung > r-tabel. Sehingga item pertanyaan dapat diikutsertakan 

dalam kuesioner penelitian yang sesungguhnya. 
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Tabel 3.6 

 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (Z) 

Variabel rhitung rtabel Keterangan 

Z1.1.1 0.521 0.3291 Valid 

Z1.1.2 0.360 0.3291 Valid 

Z1.1.3 0.686 0.3291 Valid 

Z1.1.4 0.720 0.3291 Valid 

Z1.1.5 0.851 0.3291 Valid 

Z1.2.1 0.687 0.3291 Valid 

Z1.2.2 0.687 0.3291 Valid 

Z1.2.3 0.768 0.3291 Valid 

Z1.2.4 0.803 0.3291 Valid 

Z1.2.5 0.495 0.3291 Valid 

Z1.3.1 0.523 0.3291 Valid 

Z1.3.2 0.644 0.3291 Valid 

Z1.3.3 0.694 0.3291 Valid 

Z1.3.4 0.653 0.3291 Valid 

Z1.3.5 0.332 0.3291 Valid 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2 hal 149) . 

Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan variabel Komitmen Organisasi 

dengan menggunakan SPSS terhadap 36 responden dapat diambil kesimpulan bahwa 

semua pertanyaan dalam angket valid, karena signifikan r-hitung > r-tabel. Sehingga 

item pertanyaan dapat diikutsertakan dalam kuesioner penelitian yang sesungguhnya. 
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Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

Variabel rhitung rtabel Keterangan 

Y1.1 0.622 0.3291 Valid 

Y1.2 0.782 0.3291 Valid 

Y1.3 0.899 0.3291 Valid 

Y1.4 0.804 0.3291 Valid 

Y1.5 0.840 0.3291 Valid 

Y1.6 0.839 0.3291 Valid 

Y1.7 0.656 0.3291 Valid 

Y1.8 0.755 0.3291 Valid 

Y1.9 0.796 0.3291 Valid 

Y1.10 0.738 0.3291 Valid 

Y1.11 0.804 0.3291 Valid 

Y1.12 0.658 0.3291 Valid 

Y1.13 0.816 0.3291 Valid 

Y1.14 0.750 0.3291 Valid 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3 hal152) . 

Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan variabel Kinerja dengan 

menggunakan SPSS terhadap 36 responden dapat diambil kesimpulan bahwa semua 

pertanyaan dalam angket valid, karena signifikan r-hitung > r-tabel. Sehingga item 

pertanyaan dapat diikutsertakan dalam kuesioner penelitian yang sesungguhnya. 
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3.9.2. Uji Reliabilitas  

   Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat dihandalkan (Sugiyono, 2010:62). 

Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang 

sudah valid. Pengujian reliabilitas di dalam penelitian ini dilakukan pada 30 

responden dengan taraf nyata sebesar 0,05 atau 5%. Ada beberapa cara yang 

dapat digunakan untuk menghitung reliabilitas, salah satunya adalah dengan 

formulasi koefisien AlphaCronbach (Sugiyono, 2010:70).  

 

Yang mana : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

K  =  Banyaknya butir pertanyaan 

 = Jumlah varians butir 

 = Varians total 

Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika koefisien alpha Cronbach positif ≥ 0,6 maka faktor tersebut reliabel. 

b. Jika koefisien alpha Cronbach negatif ≤ 0,6 maka faktor tersebut tidak 

reliabel. 
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Tabel 3.8 

 Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Kepemimpinan Perempuan  

- - Mother (X1) 0.713 Reliabel 

- - Seductress (X2) 0.756 Reliabel 

- - Pet (X3) 0.830 Reliabel 

- - Iron Maiden (X4) 0.851 Reliabel 

Komitmen Organisasi (Z)

  
0.885 

Reliabel 

Kinerja (Y) 0.945 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2hal 141-154). 

  Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien cronbach’s alpha 

untuk variabel tersebut memiliki nilai koefisien cronbach’s alpha lebih besar 

dari 0,60; maka kesimpulannya bahwa instrumen tersebut reliabel dan dapat 

digunakan sebagai alat pengumpulan data sesungguhnya. 

3.10 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui hasil suatu penelitian diterima atau ditolak suatu 

hipotesis, maka dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Adapun 

alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

          3.10.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang berbentuk uraian dari hasil 

penelitian yang didukung dengan teori data yang telah ditabulasi, kemudian 
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diikhtisarkan (Sugiyono, 2010:25). Metode deskriptif ini berupa uraian 

tentang masalah yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan, 

komitmen organisasi serta kinerja  

3.10.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan rumus-rumus statistik dan teknik perhitungan yang 

digunakan untuk pengujian data, teori, dan hipotesis (Sugiyono, 2010:27). 

            3.10.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan ketepatan model, 

perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik dari ordinary least 

squares (OLS) yaitu:uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut(Ghozali, 2006:110) : 

1. Normalitas 

  Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal (Ghozali, 

2006:50). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan histogram, grafik dan kolmogorov-smirnov 

dengan menggunakan tingkatsignifikan 5 persen.  

 2. Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam 

regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor) 
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melalui program SPSS. Kriteria yang dipakai adalah apabila nilai 

tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Ghozali, 2006:52). 

 3. Uji Heterokedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya 

varian tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antar nilai 

prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Apabila pada grafik scatterplot titik menyebar di atas maupun dibawah 

nilai nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas atau dapat disebut terjadi 

homokedastisitas. Jika terdapat pola tertentu yang teratur, seperti 

bergelombang, melebar kemudian menyempit maka menunjukkan 

telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:55).  

3.10.4  Analisis Regresi  Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara kepemimpinan perempuan yang terdiri dari Mother, 

Seductress, Pet dan Iron Maidenterhadap komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. Adapun bentuk persamaan regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh antara kepemimpinan perempuan yang terdiri dari 
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Mother, Seductress, Pet dan Iron Maidenterhadap komitmen organisasi 

dan kinerja karyawan sebagai berikut: 

1) Analisis Regresi Tahap 1 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh tidak 

langsung kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet 

dan Iron Maiden  terhadap kinerja melalui komitmen organisasi. 

(1) Analisis Regresi Linear Berganda 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  

terhadap komitmen organisai. Persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah (Ghozali, 2006:60):   

Z = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4   

Keterangan: 

Z  :  Komitmen Organisasi 

 X1 :  Kepemimpinan perempuan (Mother)  

 X2 :Kepemimpinan perempuan (Seductress)  

X3 :  Kepemimpinan perempuan (Pet)  

X4 :Kepemimpinan perempuan (Iron Maiden) 

 b1, b2, b3, b4:  Koefisien regresi X1,X2,X3 dan X4 
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(2) Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi 

terhadap kinerja. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

(Ghozali, 2006:65) : 

Y = a + bZ 

Keterangan: 

Z  :  Komitmen Organisasi 

Y :  Kinerja Karyawan 

 b :  Koefisien regresi Z 

 2) Analisis Regresi Tahap II 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh langsung 

kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron 

Maiden  terhadap kinerja. Persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah (Ghozali, 2006:70) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

Keterangan: 

Y :  Kinerja Karyawan 

     X1 :  Kepemimpinan perempuan (Mother)  

 X2 :Kepemimpinan perempuan (Seductress)  

X3 :  Kepemimpinan perempuan (Pet)  

X4 :Kepemimpinan perempuan (Iron Maiden) 

 b1, b2, b3, b4:  Koefisien regresi X1,X2,X3 dan X4 

5.Analisis jalur (Path Analysis) 
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Analisis jalur digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung, 

seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). 

Model analisis jalur merupakan pola hubungan sebab akibat atau a set of 

hypothesized causal asymmetric among the variable Sugiyono (2010:112).  

Dalam model kausal dibedakan antara variabel eksogenus dan variabel 

endogenus. Variabel eksogenus adalah variabel yang keberagamannya tidak 

dipengaruhi oleh penyebab di dalam sistem (model), variabel ini ditetapkan 

sebagai variabel pemula yang memberi efek kepada variabel lain. Variabel 

ini tidak diperhitungkan jumlah sisanya (disturbance) meskipun sebenarnya 

juga mempunyai sisa atau eror. Sedangkan variabel endogenus dan variabel 

endogenus lainnya (Sugiyono, 2010:112). 

Beberapa asumsi yang mendasari analisis jalur (Path Analysis) menurut 

Sugiyono (2010:114) adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan antar variabel adalah bersifat linier, adaptif dan bersifat  

normal.  

2. Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah 

kausalitas yang berbalik.  

3. Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval atau 

ratio.  

4. Menggunakan sample probability sampling yaitu teknik pengambilan 

samplel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dipilih mejadi anggota sampel.  
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5. Observed variables diukur tanpa kesalahn (instrument pengukuran 

valid dan reliable), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi 

secara langsung.  

6. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan  benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan artinya 

model teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka 

teorits tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar 

variabel yang diteliti. 

3.11 Pengujian Hipotesis 

3.11.1 Uji F (Pengujian Secara Simultan) 

Uji   simultan   dengan   F-test   bertujuan   untuk    mengetahui   

pengaruh variabel  independen  terhadap   variabel  dependen.Langkah-

langkah dalam uji F adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis 

  H0: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, 

Pet dan Iron Maiden  secara simultan tidak mempunyai pengaruh 

terhadapkomitmen organisasi danKinerja karyawan. 

  Ha: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, 

Pet dan Iron Maiden  secara simultan mempunyai pengaruh 

terhadapkomitmen organisasi danKinerja karyawan. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α ) yaitu sebesar 0.05 

       c. Kriteria Pengujian 

   Jika P value > α =  H0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel‐variabel Kepemimpinan perempuan yang 
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terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkomitmen 

organisasi danKinerja karyawan secara simultan. 

  Jika P value ≤ α = H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel‐variabel Kepemimpinan perempuan yang terdiri 

dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkomitmen 

organisasi danKinerja karyawan secara simultan. 

3.11.2.  Pengujian Parsial (Uji-t) 

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikansi 

secara parsial). Pengujian secara parsial ini dimaksudkan untuk melihat 

apakah pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen signifikan atau tidak.  

Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut : 

a) Merumuskan hipotesis 

    H0: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet

 dan Iron Maiden  secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap

 komitmen organisasi danKinerja karyawan. 

   Ha: Kepemimpinan perempuan yang terdiri dariMother, Seductress, Pet

 dan Iron Maiden  secara parsial mempunyai pengaruh terhadapkomitmen 

 organisasi danKinerja karyawan. 

  b) Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 0,05 

c) Kriteria Pengujian 

   Jika P value > α =  H0 diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang 

 signifikan antara variabel‐variabel Kepemimpinan perempuan yang 
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 terdiri dariMother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkomitmen 

 organisasi danKinerja karyawan secara parsial. 

   Jika P value ≤ α = H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

 antara variabel‐variabel Kepemimpinan perempuan yang terdiri dari

 Mother, Seductress, Pet dan Iron Maiden  terhadapkomitmen organisasi 

 danKinerja karyawan secara parsial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


