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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

 Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode Kuantitatif. Metode 

kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama 

digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini 

disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivism. 

Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode 

ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. (sugiono ;2007 ; 91 ) 

Penelitian menggunakan metode ini lebih mengandalkan keadaan pasti 

sehingga peneliti lebih dapat menjelaskan hal-hal yang meyakinkan. Di dalam 

penelitian peneliti akan memperoleh data dalam bentuk tabel dan angka-angka.  

  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang 

Nadim Batam. Pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian ini dilakukan secara 

tidak sengaja, karna pada saat itu peniliti melihat bahwa Kantor Badan Usaha 

Bandar Udara Hang Nadim Batam ini, bahwa di kantor tersebut sudah 

menerapkan fringer print (sidik jari) dalam penataan internal yang di lakukan oleh 

Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, tetapi masih saja banyak 

pegawai yang terlambat dan tidak displin. Penilitian ini dilakukan pada bulan 

januari-febuari tahun 2016. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber  data yaitu : 

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

objeknya. Data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di 

lapangan dan hasil penyebaran kuesioner yang menjadi sampel dari 

penelitian khusunya yang terkait dengan penerapan absensi finger print.  

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Data sekunder disni 

diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti rekap absen, 

media internet, serta berbagai literature-literatur dan tinjauan pustaka yang 

relevan dan mendukung penelitian ini.  

Dan adapun jenis data yang di gunakan  ialah jenis data kuantitatif  yaitu :  

1. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan format 

terstruktur seperti matematika dan statistic.  

 

3.4 Populasi dan Sampel  

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. (Sugiyono ; 2013 ; 81). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada bagian Departemen SDM dan 

Umum di Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam yang terdiri 

dari 40 orang pegawai. 
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Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti baik itu 

populasi atau bukan populasi, dikarenakan jumlah populasi tidak lebih dari seratus 

orang, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yang artinya 

keseluruhan populasi dijadikan sampel. (Sugiono ;2007 ; 91 ). 

Tabel 3.1 Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian  

No Sub Populasi Populasi Sampel 

1 Kepala Bagian Keuangan  1 1 

2 Kepala Sub-Bagian SDM Departemen & Umum  1 1 

3 Staf Sub bag SDM Departemen & Umum 18 18 

4 Staf Keuangan 8 8 

5 Staf Protokol 5 5 

6 Staf Komersil 5 5 

7 Staf IT 2 2 

      Jumlah                                                 40 40 

Sumber : Kantor Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Tahun 2016 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data, baik yang 

berasal dari sumber objek penelitian atau sumber internasional. Dalam penelitian 

ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Kusioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyebarkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini disebarkan kepada  

pegawai bagian Departemen SDM dan Umum pada  Kantor Badan Usaha 

Bandar Udara Hang Nadim Batam yang dijadikan sampel (Sugiyono ; 

2013 ; 142) 

2. Observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada 

pengamatan langsung terhadap objek (Irawan Prasetya ; 2004 ; 63 ). 
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Observasi yang dilakukan peneliti langsung di kantor Badan Usaha Bandar 

Udara Hang Nadim Batam. 

3. Wawancara adalah pengumpulan data yang datanya dikumpulkan melalui 

wawancara dengan responden (Irawan Prasetya ; 2004 ; 64). Wawancara  

yang mana dalam hal ini dilakukan pada seorang pegawai yaitu pegawai 

bagian humas yang bertanggung jawab terhadap absensi finger print  

(sidik jari). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data nya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiono : 2013 ; 140)  

Adapun teknik-teknik wawancara : 

a. Menunjukkan surat izin riset 

b. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri 

c. Ciptakan suasana akrab, nyaman dan tanpa tekanan 

d. Menyiapkan daftar pertanyaan, sebelum melakukan wawancara  

e. Lakukan wawancara secara fleksibel, tanpa harus terikat no urut 

pertanyaan 

f. Menyiapkan alat perekam 

g. Mencatat hal-hal yang penting. 

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan 

tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek 
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penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan 

hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan metode 

kuantitatif. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif sesuai dengan 

macam data tersebut diperlukan, kemudian data tersebut ditampilkan dalam tabel-

tabel yang dilengkapi penjelasan. 

 

3.6.1 Uji Reabilitas  

Pengujian realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indicator dari variabel. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan coefficient cronbach’s alpha. Coefficient cronbach’s alpha 

merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang paling 

popular dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, 

semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukurannya suatu 

instrument, dalam nela (sekaran, 2000). Dan pengujian realibilitas dilakuan 

dengan SPSS 23. 

 

3.6.2 Uji Validitas 

Pengujian validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu koesioner. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas 

konstruk (construct validity), karena validitas konstruk memiliki pendekatan yang 

cukup objektif dan sederhana. Selain itu validitas konstruk juga cukup banyak 

digunakan dalam penelitian social pengujian validitas dilakuakn dengan SPSS 23.  
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3.6.3 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan 

memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan SPSS 23. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas : 

1. Jika hasil One Sampel Kolmogov Smirnov diatas tingkat signifikan 0,05 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas, dan  

2. Jika hasil One Sampel Kolmogov Smirnov dibawah tingkat signifikan 0,05 

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memnuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.4 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan 

menggunakan program SPSS 23. Adapun persamaan yang digunakan adalah:  

Y = a + bX 

Ket :  Y : Variabel Terikat (Displin Kerja) 

 X : Variabel Bebas (Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Fringer Print) 

 a : Konstanta 

 b : Koefisien Regresi 
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1.6.5 Analisis Koefisian Determinansi (R
2
) 

Analisis determinansi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh 

variabel terikat (Y) terhadap variabel bebas (X) (Sugiono:2006). R
2
 sama dengan 

0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya R sama dengan 1, maka 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


