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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau yang berlokasi di Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan 

mulai Mei sampai Oktober 2018. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut (Siregar, 2013:16) Data primer adalah data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. 

2. Data Sekunder 

Menurut (Sugiyono, 2012:220) Data yang diperoleh dari dokumentasi 

atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek dan 

informasi yang diperoleh dalam bentuk yang sudah siap disusun dan 

diolah, dapat berbentuk tabel atau laporan lainnya data ini berasal dari 

perusahaan, buku, jurnal, artikel dari internet dan sumber lainnya. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang terdapat 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah 153 

pegawai. 

b. Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik Simple Random Sampling. Menurut Sugiyono (2012:57) Simple 

Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starata yang 

ada dalam populasi pada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau. 

 Dengan demikian peneliti mengambil sampel menggunakan rumus slovin 

(Husein Umar, 2002:141) : 

n = 
 

       
 

Keterangan : 

 n  : Ukuran sampel 

N : Jumlah populasi (disini jumlah populasi diambil peneliti dari data jumlah 

pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tahun 2017). 



49 

 

 

e : Persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditoleril atau diinginkan dalam penelitian ini sebesar 10%. 

=
   

           
 

=
   

      
 

=
   

    
 

= 60,4 dibulatkan menjadi 60 

Jadi, sampel yang diambil 60 karyawan. Jumlah ukuran sampel dalam 

penelitian ini dibatasi sebanyak 60 responden. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Interview (wawancara) 

Yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan penelitian , guna untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk penelitian ini. 

b. Kuisioner (angket) 

Angket ini digunakan dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka, 

sehingga responden dengan leluasa memberikan jawaban sesuai dengan 

kenyataan yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan system 

koordinasi. 
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3.5 Analisis Data 

3.5.1  Skala Pengukuran 

Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan  mengolah data yang 

diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian setiap jawaban 

pertanyaan berdasarkan skala Likert menurut (Siregar:2013:25), skala Likert 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur tanggapan atau respons seseorang 

tentang objek sosial.  Adapun bobot penelitian terhadap jawaban kuesioner adalah 

sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS)   Bobot = 5 

Setuju (S)    Bobot = 4 

Netral (N)    Bobot = 3 

Tidak Setuju (TS)   Bobot = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  Bobot = 1 

3.5.2 Persentase Perolehan Skor 

 Untuk memudahkan dalam melakukan analisis data yang telah diperoleh 

dari responden, data tersebut ditabulasikan sesuai dengan jawaban responden pada 

angket kedalam tabel, kemudian dihitung persentasenya, dan selanjutnya 

dianalisis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
       

Keterangan : 

P  : persentase skor 

f : jumlah jawaban yang diperoleh 

n  : jumlah responden  
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 Untuk menafsir besarnya persentase yang diperoleh dari hasil tabulasi 

data, didalam penelitian ini digunakan penafsiran dengan kriteria yang 

dikemukakan oleh Nugraha (Hardiandi, 2013:57) yaitu pada tabel 3.1 seperti 

dibawah ini : 

Tabel 3.1 : Interpretasi Persentase 

Presentase Klasifikasi 

90%-100% Sangat Baik 

80%-89% Baik 

70%-79% Cukup Baik 

60%-69% Sedang 

50%-59% Kurang baik 

49% kebawah Sangat Tidak Baik 

 

3.5.3 Analisis Deskriftif 

Analisis deskriftif adalah analisis tentang karakteristik dari suatu keadaan 

yang diteliti. Analisis ini mengemukakan data-data responden seperti jenis 

kelamin, usia dan pekerja. 

3.5.4 Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah data 

yang diperoleh daftar pertanyaan yang berupa kuesioner ke dalam bentuk angka-

angka dan perhitungan dengan metode statistik. 

3.6 Uji Kualitas Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai corrected item total correlation 

lebih besar dibandingkan 0,3 seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam 

Siregar, (2013:47) yang mengatakan bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya 
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0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Item kuesioner 

yang valid dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Realibilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakankan alat ukur yang sama pula (Siregar, 2013:55). 

Metode yang digunakan adalah Alpha Cronbach yaitu metode yang menghitung 

reabilitas sutu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Kriteria suatu instrument 

penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik bila koefisien 

reabilitasnya > 0,60.  

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas  

Menurut Suliyanto (2011:69), uji normalitas dimaksudkan untuk menguji 

apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual 

terstandarisasi jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar 

lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tidak 

terhingga.selain itu dengan melihat normal probility plot, yang membandingkan 

distribusi sesungguhnya dengan distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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3.7.2  Uji Multikolinieritas 

Menurut Suliyanto (2011:81) terjadi linear yang mendekati sempurna 

antara lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi atau 

sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan 

mengandung gejala multikolinier. 

 jika VIF > 10 dan Tolerance < 0,10 , Maka dinyatakan terjadi gejala 

multikolineritas 

 jika VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolineritas 

3.7.3  Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Suliyanto (2011:95) uji heterokedatisitas merupakan alat uji 

dengan melihat adanya tindakan pola tertentu pada grafik. Pengujian ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual dari suatu pengamatan yang lain. 

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk suatu 

pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas , seperti titik-titik yang menyebar 

diatas dan dibawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas.  
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3.7.4  Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110) autokorelasi merupakan korelasi atau 

hubangan yang terjadi antara anggota-anggota dariserangkaian pengamatan yang 

tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Uji autokorelasi bertujuan 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada priode t. jika ada berarti terdapat autokorelasi.dalam 

penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan Dorbin Warson  dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2. Angka D-W dibawah 2 berarti tidak ada autokorelasi  

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative 

 

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

3.8.1 Regresi  Linear Berganda 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode regresi linear 

berganda, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan terikat yang dibantu dengan menggunakan 

program spss. Analisis regresi linear berganda memberikan kemudahan bagi 

pengguna untuk memasukkan lebih dari satu variabel yang ditujukan dengan 

persamaan : 

  Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana :  

Y  =  Prestasi kerja 
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a  = Nilai garis regresi, yaitu apabila nilai X sama dengan 

(bilangan konstan) 

X1  = Motivasi  

X2  =  Komitmen organisasi 

e   =  Standar error 

3.8.2 Uji Signifikan (T-tes) 

 Nilai t hitung digunakan untuk menguji pengaruh parsial (pervariabel) 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya (Siregar,2013:306). Adapun 

kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.) Apabila t hitung > t tabel atau sig < α maka: 

 Ho ditolak, Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan 

antara variabel motivasi dan komitmen organisasi terhadap prestasi 

kerja pegawai. 

2.) Apabila t hitung < t tabel atau sig > α maka: 

 Ho diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara 

signifikan antara variabel motivasi dan komitmen organisasi 

terhadap prestasi kerja pegawai.  

3.8.3 Uji Signifikan Simultan F (Uji F) 

Menurut (Siregar, 2013:304) uji ini digunakan untuk menguji pengaruh 

simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tergantung maka model 

persamaan regresi masuk kedalam kriteria cocok. Analisa uji F dilakukan dengan 
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membandingkan F hitung dengan F tabel. Sebelum membandingkan nilai F, harus 

ditemukan tingkat kepercayaan (1-a) dan derajat kebebasan (degree of freedom)-

n-(k-1) agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai alpha yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 0,05. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1.)  Jika F hitung > F tabel atau sig < α maka: 

 Ho ditolak, Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara signifikan 

antara variabel motivasi dan komitmen organisasi terhadap prestasi 

kerja pegawai 

2.) Apabila F hitung < F tabel atau sig > α maka: 

 Ho diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara 

signifikan antara variabel motivasi dan komitmen organisasi 

terhadap prestasi kerja pegawai 

3.8.4  Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Semakin besar nilai koefisien korelasi, 

menunjukkan semakin eratnya hubungan antara variabel, dan sebaliknya. 

(Suliyanto, 2011:16) 

Tabel 3.2 : Kreteria Pengujian  

Nilai Korelasi Keterangan 

0 Tidak Ada Korelasi 

0,00-0,199 Korelasi Sangat Rendah 

0,20-0,399 Korelasi Rendah 

0,40-0,599 Korelasi Sedang 

0,60-0,799 Korelasi Kuat 

0,80-1,00 Korelasi Sangat Kuat 

Sumber: Suliyanto(2011:16) 
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3.8.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinan (R
2
) antara 0 sampai 1. Jika koefisien determinan 

nol berarti variable independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variable 

dependen. Apabila koefisien deteminan semakin mendekati satu, maka dapat 

dikatakan bahwa variable independen berpengaruh terhadap variable dependen. 

Dari determinan (R
2
) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya 

sumbangan dari beberapa variable X terhadap variasi naik turunnya Y yang 

biasanya dinyatakan dalam persentase. 

 


