
66  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan secara kuantitatif. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meneliti dan mengkaji ulang besarnya pengaruh Efikasi diri, loyalitas pegawai, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dari ketiga variabel independen memiliki pengaruh masing-masing terhadap variabel dependennya.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan pada Kementerian Agama Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan, yaitu dimulai dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. 
C. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode survei (survey research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kedudukan sesaat  variabel (status quo variable) berdasarkan data yang ada pada saat itu, dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian melibatkan 4 variabel yang datanya berasal dari sekelompok responden yang sama dan menjawab setiap 



67  pertanyaan yang diajukan secara serentak dan sekaligus. Pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas (independent variable) yang digunakan terhadap variabel terikat (dependent variable).  Model terotetik dari variabel penelitian terlihat pada gambar berikut ini;                 
Gambar. 3.1 Model Teoritik Penelitian  Keterangan: X1 : Efikasi Diri X2 : Loyalitas pegawai X3 : Komitmen organisasi  X4 : Kinerja Pegawai  

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi penelitian yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik Efiksi Diri  (X1) Loyalitas Pegawai (X2) Komitmen Organisasi  (X3) Kinerja  Pegawai (X4) P31 P32 P43 P3ε1 P4ε2 ε1 ε2 



68  kesimpulannya.1 Suatu populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.2 Sehingga dapat dikatakan populasi merupakan kumpulan seluruh elemen yang dapat digunakan membuat beberapa kesimpulan. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai populasi adalah pegawai pada Kementerian Agama Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau yang pada saat diambil dan dilakukan penelitian berjumlah 117 orang.  
2. Sampel  Sebuah sampel adalah bagian dari populasi.3 Survey sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Sampel harus memenuhi syarat keterwakilan. 4 Dalam penelitian ini sampel diambil dari populasi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random sampling).  Dalam pelaksanaannya pengacakan dilakukan dengan bantuan tabel bilangan acak. Teknik sampling atau pengambilan sampel adalah suatu cara untuk menentukan ukuran sampel penelitian agar sampel yang diambil dapat betul-betul mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang                                                            1  Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis cet.4 (Bandung: Penerbit Alfabeta,  2016), hlm. 54 2  Moh. Nazir., Metode Penelitian. cet.9  (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,  2014), hlm. 240 3  Ibid.,  4  Jemmy Rumengan, Khaddafi, Feby Milanie., Metodologi Penelitian Kuantitatif., (Medan: Penerbit Perdana Publishing., 2015) hlm.51 



69  sebenarnya. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka pengukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane sebagai berikut5:   n = 2Ne1 N
+  Keterangan; n = Ukuran sampel N = populasi ℮ = presisi yang digunakan   Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 117 orang. Sedangkan untuk menjaga representative dari sampel penelitian, nilai presisi diambil 5%, sehingga diperoleh angka sebagai berikut: n = 2)05,0(1171 117
+

 n =  90,52  � dibulatkan n = 91  Diperoleh sampel penelitian sebesar 91 orang. 
E. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Proses pengembangan instrumen kinerja pegawai, dimulai dengan penyusunan instrumen berbentuk skala Likert dengan pilihan jawaban selalu, sering, jarang, sangat jarang, dan tidak pernah sebanyak 30 butir pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel kinerja pegawai. Tahap berikutnya instrumen diperiksa oleh pembimbing. Apabila konsep instrumen disetujui pembimbing, kemudian diujicobakan kepada 30 orang responden                                                            5 Ibid., hlm.65 



70  yang diambil secara random. Proses uji validitas dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk menguji validitas, dalam hal ini validitas butir instrumen yaitu validitas internal (validitas ktriteria) dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen.  Statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson6 dengan rumus sebagai berikut;   Keterangan: rxy = skor korelasi n = banyaknya observasi X  = skor butir Y  = skor total Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir mengunakan rujukan rtabel dengan α = 0,05, jika rhitung lebih besar dari atau sama dengan rtabel, maka butir instrumen dianggap valid.  Sebaliknya ika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir instrumen dianggap tidak valid dan selanjutnya didrop atau tidak digunakan.                                                            6   Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cet.8 (Bandung: Penerbit. CV Alfabeta, 2016), hlm. 241. { }{ })²Y(²Yn)²X(²Xn )Y)(X(XYnrxy
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71  Instrumen yang dianggap valid selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus koefisien alpha (Alpha Cronbach)7. Adapun rumus yang digunakan adalah;  
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= 2tot2b11 ss11k kr      Dimana : r11 = koefisien reliabilitas instrumen k = banyaknya butir pertanyaan ƩSb2    = total varians butir Stot2  = varians total Sedangkan rumus untuk varians total dan varians item adalah: 222b nXnXs 
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=  Dimana : Sb2 = varians butir 

ΣX2 = Jumlah kuadrat seluruh skor butir 
ΣX = Jumlah kuadrat subyek  

F. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial.  Analisis deskriptif digunakan untuk penyajian data, ukuran sentral dan ukuran penyebaran. Data juga akan menjelaskan skor terendah, skor tertinggi, mean, median dan modus, standar deviasi dan rentang skor. Supaya data dapat dilihat dengan jelas dan teratur                                                            7  Ibid., 



72  maka data yang terkumpul akan diperlihatkan melalui bentuk daftar histogram frekuensi dan sebaran angka. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan teknik analisis jalur (path analysis). Untuk melihat indikator-indikator dalam setiap variabel, peneliti melakukan perhitungan setiap sub indikator dengan menggunakan uji normalitas dengan alat bantu program Microsoft Excell dan pengujian linearitas dan pengujian hipotesis dengan program SPSS for Windows. 
G.  Instrumen Penelitian 1. Variabel Efikasi Diri a. Definisi Konseptual  Efikasi diri merupakan unsur kepribadian yang berkembang melalui pengamatan-pengamatan individu terhadap akibat dari tindakannya dalam situasi tertentu. Adapun yang menjadi indikatornya adalah 1) mampu menyelesaikan tugas yang sulit, 2) keyakinan dalam meraih kesuksesan, dan 3) keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki. b. Definisi Operasional  Efikasi diri dalam hal ini kemampuan dan keyakinan yang ada dalam diri untuk dikembangkan mencapai kesuksesan  Adapun yang menjadi indikatornya adalah 1) mampu menyelesaikan tugas yang sulit, 2) keyakinan dalam meraih kesuksesan, dan 3) keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki.  



73  c. Kisi-kisi instrumen penelitian 
Tabel 3.1  Kisi-kisi Instrumen Penelitian Efikasi Diri 

Dimensi Nomor Butir Jumlah 1. Mampu menyelesaikan tugas yang sulit 1,2,3,4,5, 5 2. Keyakinan dalam meraih kesuksesan 6,7,8,9,10, 5 3. Keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki 11,12,13,14,15 5 Jumlah  15 
 

d. Jenis Instrumen Jenis instrumen pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner, yaitu berupa serangkaian daftar pernyataan kepada para sampel yang sekaligus responden yang dapat langsung memiliki jawaban yang telah dikumpulkan. 
e. Pengujian Validitas dan penghitungan Reliabilitas Proses pengembangan instrumen efikasi diri, dimulai dengan penyusunan instrumen berbentuk skala Likert dengan pilihan jawaban selalu, sering, jarang, sangat jarang, dan tidak pernah sebanyak 15 butir pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel efikasi diri. Tahap berikutnya instrumen diperiksa oleh pembimbing. Apabila konsep instrumen disetujui pembimbing, kemudian diujicobakan kepada 30 orang responden yang diambil secara random. Proses uji validitas dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk menguji validitas, dalam hal ini validitas butir instrumen yaitu validitas internal (validitas ktriteria) dengan menggunakan koefisien 



74  korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen.  Statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment dari Pearson8 dengan rumus sebagai berikut;   Keterangan: rxy = skor korelasi n = banyaknya observasi X  = skor butir Y  = skor total  Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir mengunakan rujukan rtabel dengan α = 0,05, jika rhitung lebih besar dari atau sama dengan rtabel, maka butir instrumen dianggap valid.  Sebaliknya ika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir instrumen dianggap tidak valid dan selanjutnya didrop atau tidak digunakan. Instrumen yang dianggap valid selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus koefisien alpha (Alpha 

Cronbach)9.  Adapun rumus yang digunakan adalah; 
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75  Sedangkan rumus untuk varians total dan varians item adalah: 222b nXnXs 






 ∑
−

∑
=  Dimana : Sb2 = varians butir 

ΣX2 = Jumlah kuadrat seluruh skor butir 
ΣX = Jumlah kuadrat subyek 
2. Variabel Loyalitas Pegawai 

a. Definisi Konseptual  Loyalitas merupakan kemauan setiap pegawai sebagai anggota organisasi dalam menjaga serta mengamankan organisasi. Adapun indikator loyalitas pegawai yaitu: (1) Berjanji setia, menjaga kesetiaan terhadap organisasi seperti jaga diri sendiri, memelihara organisasi seperti memelihara diri sendiri, serta kebanggaan pada organisasi. (2) Berperilaku patuh, perilaku patuh memberikan pengharapan bahwa organisasi dapat mensejahterakan karyawan. (3) Berkelanjutan sikap setia dan patuh. (4) Adanya keterbukaan, persepsi pegawai atas organisasi diikrarkan. 
b. Definisi Operasional  Loyalitas merupakan kemauan setiap pegawai sebagai anggota organisasi dalam menjaga serta mengamankan organisasi, dengan indikator (1) Berjanji setia, menjaga kesetiaan terhadap organisasi seperti jaga diri sendiri, memelihara organisasi seperti memelihara diri sendiri, serta kebanggaan pada organisasi. (2) Berperilaku patuh, perilaku patuh memberikan pengharapan bahwa organisasi dapat mensejahterakan 



76  karyawan. (3) Berkelanjutan sikap setia dan patuh. (4) Adanya keterbukaan, persepsi pegawai atas organisasi diikrarkan. 
c. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Loyalitas Pegawai  
No. Indikator Nomor Butir Pernyataan Jumlah 1. Berjanji setia 1,2,3,4 4 2. Berperilaku patuh 5,6,7,8 4 3. Berkelanjutan sikap setia 9,10,11,12 4 4. Adanya keterbukaan 13,14,15 3 Jumlah 15 

 

d. Jenis Instrumen Jenis instrumen pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner, yaitu berupa serangkaian daftar pertanyaan kepada para sampel yang sekaligus responden yang dapat langsung memiliki jawaban yang telah dikumpulkan. 
e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas Proses pengembangan instrumen loyalitas pegawai dimulai dengan penyusunan instrumen berbentuk skala Likert dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, agak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 15 butir pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel loyalitas pegawai.  Tahap berikutnya instrumen diperiksa oleh 



77  pembimbing. Apabila konsep instrumen disetujui pembimbing, kemudian diujicobakan kepada 30 orang responden yang diambil secara random. Proses uji validitas dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk menguji validitas, dalam hal ini validitas butir instrumen yaitu validitas internal (validitas ktriteria) dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen.  Statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment dari Pearson.. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir mengunakan rujukan rtabel dengan α = 0,05, jika rhitung lebih besar dari atau sama dengan rtabel, maka butir instrumen dianggap valid.  Sebaliknya ika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir instrumen dianggap tidak valid dan selanjutnya didrop atau tidak digunakan. Instrumen yang dianggap valid selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus koefisien alpha (Alpha Cronbach).   
3. Variabel Komitmen Organisasi  

a. Definisi Konseptual  Komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis seseorang dengan organisasi yang mendorongnya untuk selalu berusaha mempertahankan keanggotaannya.  Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah 1) identifikasi (kepercayaah terhadap nilai-nilai organisasi), 2) keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan 3) loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan). 



78  
b. Definisi Operasional  Komitmen organisasi adalah penilaian pegawai akan ikatan psikologis seorang pegawai dengan perusahaan yang mendorongnya untuk selalu berusaha mempertahankan keanggotaannya. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah identifikasi (kepercayaah terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan). 
c. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Komitmen Organisasi 
No. Indikator Nomor Butir Pernyataan Jumlah 1. Identifikasi 1,2,3,4,5 5 2. Keterlibatan 6,7,8,9,10 5 3. Loyalitas 11,12,13,14,15 5 Jumlah 15 

 

d. Jenis Instrumen Jenis instrumen pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner, yaitu berupa serangkaian daftar pertanyaan kepada para sampel yang sekaligus responden yang dapat langsung memiliki jawaban yang telah dikumpulkan. 
e. Pengujian Validitas dan Penghitungan Reliabilitas Proses pengembangan instrumen Komitmen organisasi, dimulai dengan penyusunan instrumen berbentuk skala Likert dengan pilihan 



79  jawaban sangat setuju, setuju, agak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 15 butir pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel komitmen organisasi.  Tahap berikutnya instrumen diperiksa oleh pembimbing. Apabila konsep instrumen disetujui pembimbing, kemudian diujicobakan kepada 30 orang responden yang diambil secara random. Proses uji validitas dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk menguji validitas, dalam hal ini validitas butir instrumen yaitu validitas internal (validitas ktriteria) dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen.  Statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi Product Moment dari Pearson. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir mengunakan rujukan rtabel dengan α = 0,05, jika rhitung lebih besar dari atau sama dengan rtabel, maka butir instrumen dianggap valid.  Sebaliknya ika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir instrumen dianggap tidak valid dan selanjutnya didrop atau tidak digunakan. Instrumen yang dianggap valid selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus koefisien alpha (Alpha Cronbach).   
4. Variabel Kinerja Pegawai 

a. Definisi Konseptual  Kinerja pegawai adalah unjuk kerja yang ditampilkan oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan indikator sebagai berikut: 1) tanggungjawab, 2) disiplin, 3) inisiatif, 4) kerjasama, dan 5) ketelitian. 



80  
b. Definisi Operasional  Kinerja Pegawai adalah penilaian atasan terhadap pegawai mengenai unjuk kerja yang ditampilkan oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan indikator sebagai berikut: tanggungjawab, disiplin, inisiatif, kerjasama, dan ketelitian. 
c. Kisi-kisi instrumen penelitian 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kinerja Pegawai Dimensi Nomor Butir Jumlah 1. Tanggungjawab 1,2,3 3 2. Disiplin 4,5,6 3 3. Inisiatif 7,8,9 3 4. Kerjasama 10,11,12 3 5. Ketelitian 13,14,15 3 Jumlah  15 
 

d. Jenis Instrumen Jenis instrumen pada penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner, yaitu berupa serangkaian daftar pernyataan kepada para sampel yang sekaligus responden yang dapat langsung memiliki jawaban yang telah dikumpulkan. 
e. Pengujian Validitas dan penghitungan Reliabilitas Proses pengembangan instrumen kinerja pegawai, dimulai dengan penyusunan instrumen berbentuk skala Likert dengan pilihan jawaban selalu, sering, jarang, sangat jarang, dan tidak pernah sebanyak 15 butir 



81  pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel kinerja pegawai. Tahap berikutnya instrumen diperiksa oleh pembimbing. Apabila konsep instrumen disetujui pembimbing, kemudian diujicobakan kepada 30 orang responden yang diambil secara random. Proses uji validitas dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk menguji validitas, dalam hal ini validitas butir instrumen yaitu validitas internal (validitas ktriteria) dengan menggunakan koefisien korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen.   
H.  Uji Hipotesis 1.  Uji F  Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.  a) Jika Fhitung < Ftabel, maka independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  b) Jika Fhitung > Ftabel, maka independen mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.  2. Uji Hipotesis T Uji T dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh, variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan thitung dengan ttabel.  Rumus untuk memperoleh nilai thitung  adalah : 



82                   bi -  (βi)     thitung    =                    Sebi Dengan : b1 = koefisien variabel ke-i b2 = parameter ke-I yang dihipotesiskan se(bi) = kesalahan standar bi  3. Uji R2 (Koefisien Determinasi) Nilai R2 mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. Semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variabel independen. Rumus untuk memperoleh R2 adalah:  R2 =  ∑(Y* -  Ý)2/k   = Jumlah kuadrat regresi   ∑(Y   -  Y*)2/k  = Jumlah kuadrat total  Dengan : Y =  nilai pengamatan Y* =  nilai Y yang ditaksir dengan menggunakan model regresi Ý =  nilai rata-rata pengamatan k =  jumlah variabel independen  
I. Hipotesis Statistika Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Hipotesis Pertama H0 : βy1 ≤ 0 H1 : βy1 > 0 2. Hipotesis Kedua H0 : βy2 ≤ 0 



83  H1 : βy2 > 0 3. Hipotesis Ketiga H0 : βy3 ≤ 0 H1 : βy3 > 0 4. Hipotesis Keempat H0 : β31 ≤ 0 H1 : β31 > 0 5. Hipotesis Kelima H0 : β32 ≤ 0 H1 : β32 > 0 Keterangan: 
βy1= Jalur pada populasi yang menyatakan pengaruh langsung efikasi diri (X1) terhadap kinerja pegawai (Y)   
βy2= Jalur pada populasi yang menyatakan pengaruh langsung loyalitas pegawai (X2) terhadap kinerja pegawai (Y)   
βy3= Jalur pada populasi yang menyatakan pengaruh langsung komitmen organisasi (X3) terhadap kinerja pegawai (Y)    
β31= Jalur pada populasi yang menyatakan pengaruh langsung efikasi diri (X1) terhadap komitmen organisasi (X3) 
β32= Jalur pada populasi yang menyatakan pengaruh langsung loyalitas pegawai (X2) terhadap komitmen organisasi (X3)  


