
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi dan analisis koefisien 

determinasi. Analisis regresi adalah salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel tak 

bebas.
44

 Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan (kontribusi) yang diberikan variabel X terhadap perubahan 

variabel Y.
45

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 

tanggal 1 November 2017. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini telah 

melewati 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.  
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian adalah guru yang menerima penghargaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru yang berjumlah 21 orang, 

yang menjadi objek penelitian yaitu Pengaruh Penghargaan terhadap 

Produktivitas Kerja Guru. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru yang berjumlah 32 orang. Sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan teknik Nonprobability Sampling (tidak 

semua populasi dapat dijadikan sampel) yaitu dengan teknik Sampling 

Purposive. Sampling purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu, dalam penelitian ini sampel yang 

diambil hanya guru-guru yang menerima gaji lebih dari atau sama dengan 

satu juta rupiah. Berikut ini adalah nama-nama guru yang memperoleh gaji 

diatas satu juta rupiah: 

Tabel III.1 

Data Guru yang Menerima Penghargaan 

 

No Nama/ Inisial Jumlah Gaji 

1 FA Rp. 1.995.750 

2 FA Rp. 2.274.635 

3 MY Rp. 2.305.981 

4 SR Rp. 1.766.925 

5 AI Rp. 2.246.060 

6 CP Rp. 2.174.060 
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No Nama/ Inisial Jumlah Gaji 

7 HR Rp. 1.913.175 

8 EL Rp. 2.061.750 

9 NF Rp. 2.503.981 

10 GS Rp. 2.183.060 

11 IS Rp. 2.195.806 

12 NH Rp. 2.075.175 

13 RS Rp. 1.500.000 

14 AN Rp. 1.973.175 

15 SP Rp. 1.662.200 

16 DP Rp. 1.716.000 

17 DJ Rp. 1.890.000 

18 DR Rp. 2.285.806 

19 AF Rp. 1.239.000 

20 NH Rp. 1.740.000 

21 AA Rp. 1.682.885 

Sumber: Data Hasil Dokumentasi dari Sekolah 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh 

dari hasil angket, observasi dan dokumentasi karena metode yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah metode 

angket,observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini pun 

menggunakan metode yang sama yaitu metode angket, observasi dan 

dokumentasi. Alasan dipilihnya metode ini adalah karena dalam penelitian 

ini, informasi yang diperlukan adalah berupa data-data yang diungkapkan 

subjek melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan angket yang 

disebarkan, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan perasaan subjek 

penelitian dan mewakili kebutuhan informasi dalam penelitian. 
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1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk memperoleh data 

yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, 

persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden.
46

  Ada beberapa jenis 

angket (kuesioner) yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data, 

yaitu kuesnioner terbuka dan kuesioner tertutup. Pada penelitian ini akan 

digunakan jenis kuesioner tertutup dengan menerapkan skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert bila 

digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio.
47

 

Angket dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya tentang pemberian penghargaan 

terhadap produktivitas kerja guru, angket diberikan secara langsung 

kepada guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu 

Pekanbaru.  

2. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara 

teliti untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. 
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Observasi menurut kusuma adalah pengamatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain 

yang diselidiki. 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan kelapangan untuk 

mendapatkan data tentang Produktivitas Kerja Guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Teknik 

ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah lokasi 

penelitian, visi-misi lokasi penelitian, keadaan guru-guru, tata usaha, 

pimpinan, siswa dan sarana prasarana.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan untuk mengetahui 

penghargaan berpengaruh terhadap produktivitas kerja guru, peneliti 

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dan analisis koefisien 

determinasi. Melalui persamaan: 

Ŷ=      

Keterangan: 

Ŷ : Produktivitas Kerja Guru 

X : Penghargaan 

  : Konstanta   

  : Konstanta   
 
KP= (r)² x 100% 

Keterangan: 

KP : Koefisien determinasi 

r : Angka indeks korelasi “r” 
 


