
35 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi digunakan 

untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadp variabel terikat. Bila skor 

variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi 

besarnya. 
40

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini telah melampaui beberapa pertimbangan 

bahwa hal-hal yang diteliti ada di lokasi ini. Selain itu, dari segi pertimbangan 

waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti 

dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan setelah 

seminar proposal dari bulan Mei sampai Juli 2017. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh tenaga administrasi di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru   yang berjumlah 13 orang, sedangkan objek 

dari penelitian ini adalah pengaruh kompetensi teknis terhadap kinerja tenaga 

administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. 

 

 

                                              
40 Hartono. 2004.  Analisi Data dan Statitika dan Penelitian. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.h.93 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah tenaga administrasi di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 13 orang. Dan pada 

pengambilan sampel menggunakan Snowball Sampling yang merupakan 

teknik sampling yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sampel 

(responden) mengajak para sahabatnya untuk dijadikan sampel dan seterusnya 

sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti (bola salju 

yang semakin menggelinding semakin jauh semakin besar).
41

  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Data Penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik:  

1. Angket  

Angket (kuesioner), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.
42

 Angket ini digunakan untuk 

mengetahui kompetensi teknis di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 

Pekanbaru   dan untuk mengetahui kinerja tenaga administrasi di 

Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru serta seberapa besar pengaruh 

Kompetensi teknis terhadap kinerja tenaga administrasi di Madrasah 

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. Angket ini ditujukan pada tenaga 

administrasi di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru yang 

berjumlah 13 orang.  

                                              
41 Riduwan, M.B.A. 2013. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: ALFABETA 

h.64 
42

 Sanjaya, Wina. 2013.  Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: 

Kencana. h.255 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data secara tertulis dengan 

mempelajari dokumen-dokumen yang ada di lokasi dan digunakan dalam 

penelitian untuk mencari bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan 

yang pernah berlaku.
43

  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan untuk mengetahui 

kompetensi teknis berpengaruh terhadap kinerja tenaga administrasi, peneliti 

menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Regresi linear 

sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu 

variabel terikat (dependent).
44

 Melalui persamaan: 

 ̂  = α + bx 

Keterangan: 

 ̂ : Kinerja tenaga administrasi  

α : Konstanta 

x : Kompetensi Teknis 

b : Koefisien Regresi
45

 

dimana nilai: 

          
(∑ )(∑  ) (∑ )(∑  )

 ∑   (∑ ) 
 

                     
 ∑   (∑ )(∑ )

 ∑   (∑ ) 
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