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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Kantor CamatSungai

Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.yang dilakukan pada tanggal 29 April 2013.

3.2. Populasi dan Sample.

Populasi adalah jumlah secara keseluruhan unit analisa yang ciri-cirinya

dapat diduga. Yang jumlah populasi sebanyak 30 orang, maka berdasarkan

defenisi diatas yang menjadi populasi dan sample adalah:

1. Kepala Dinas dan seluruh kasi yang ada pada Kantor CamatSungai Apit.

2. Seluruh staf/pegawai pada Kantor CamatSungai Apit.

Sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang memenuhi syarat untuk

memperoleh keterangan mengenai objek yang akan diteliti. Adapun teknik

pengambilan sampel yaitu dengan cara sensus, karena populasi yang menjadi

sampel relatif kecil jumlahnya ( Singarimbundan Efendi, 2005:154).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam

penelitian ini, penulis mendapat data yang berasal dari dokumen maupun

keterangan lisan yang diberikan pimpinan maupun pegawai kantor camat sungai

apit . Adapun jenis data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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1. Data primer, yaitu data dan informasi yang di kumpulkan langsung dari

lapangan, penelitian tentang data pegawai yang bekerja dilingkungan

Kantor camat sungai apit.

2. Data Sekunder, yaitu data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki oleh

Kantor Dinas seperti: fasilitas kerja berbentuk tabel dan laporan, sejarah

singkat  tentang Kantor Camat Sungai Apit.

3.4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data maupun keterangan yang

diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan:

a. Angket (Kuesioner) Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan

penyusunan daftar pertanyaan yang tersusun dan sistematis yang diajukan

kepada responden penelitian yang didasarkan pada indikator permasalahan

yang diteliti.

b. Wawancara (Interview) Yaitu, teknik pengumpulan data yang dilaksanakan

dengan cara melakukan tanyajawab secara terstruktur kepada pihak-pihak

yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

3.5. Metode  Analisis Data

1. Uji Instrumen

Hasil penelitian atau kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau

pemecahan masalah penelitian dibuat berdasarkan proses pengujian data yang

meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, hasil

kesimpulan tergantung pada kualitas data dan instrumen yang digunkan untuk
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mengumpulkan data penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini digunkan dua

metode pengujian kualitas data sebagai berikut :

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji tentang kemampuan suatu kuisioner dalam

mengukur apa yang hendak di ukur. Keputusan dilakukan dengan melihat hasil

output Corrected Item-Total Correlation dimana jika koefisien r positif dan lebih

besar dari nilai r tabel berarti butir pertanyaan telah valid (Santoso, 2005 : 136).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengukur sejauh mana alat ukur dapat dipercaya (Bungin,

2005 : 96 ). Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrument tersebut sudah baik.

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS, dengan melihat

cronbach’s alpha pada tabel reliability statistics. Keputusannya jika r alpha > r

tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakan hasil estimasi regresi yang dilakukan betul-betul

terbebas dari adanya gejala multikolineritas yang mengakibatkan hasil regresi

yang diperoleh tidak vailid dan akhirnya hasil tersebut tidak dapat di pergunakan

sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Tiga asumsi

klasik yang perlu di perhatikan adalah:
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1. Uji Multikolonieritas

Tujuan utama adalah untuk menguju apakah pada model regresi di

temukan adanay korelasi antara variable independen digunakan untuk

mendeteksi ada tidaknya multikolineritas dalam penelitian adalah dengan

menggunakan Variance Inflation Factor(VIF) yang meruoakan kebalikan dari

toleransi sehingga formulanya adalah sebagai berikut: = ( ) dimana R2

merupakan koofisien determinasi. Bila korelasi kecil artinya menunjukkan

nilai VIF akan besar. Bila VIF > 10 maka dianggap ada multikolonieritas

dengan variable bebas lainnya.Sebaliknya VIF < 10 maka dianggap tidak

terdapat multikolonieritas.

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara

anggota-anggota yang diserangkaikan pengamatan yang tersusun dalam time

series pada waktu yang berbeda.Autokorelasi bertujan untukmenguji apakah

dalam sebuah model regresi linier ada korlasi antara kesalahan penggangu

pada periode t. jika ada berarti terdapat autokorelasi. Dalam penelitian ini

keberadaan auto korelasi diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai

berikut:

= ∑ ( − )∑
Untuk menentukan batas tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi

tersebut adalah du < d < 4 dimana du adalah batas atas dari nilai dDurbin
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Watson yang terdapat pada tabel uji Durbin Watson.Sedangkan dmerupakan

nilai d Durbin Watson dari hasil perhitungan yang di lakukan.model regresi

tidak mengendung masalah autokorelasi jika kriteria du < d < 4 – du

terpenuhi.

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitasdalam model regresi dilakukan untuk

mengetahui apakah dalam bentuk regresi terjadi ketidak samaan varian dan

dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heterokedastisitas.Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu pada

grafik dimana sumbu Y adalah yang telah di prediksikan dan sumbu X adalah

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandarized

2. Analisis Data

Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode deskriftif, yaitu

metode pengambilan data dari objek penelitian dengan mengumpulkan data

melalui penyajian pertanyaan (kuisioner), setelah pengisian maka data yang

diperoleh kemudian di atur, disusun untuk selanjutnya di olah dan dalam suatu

kolom agar dapat di analisa dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran secara

jelas objek yang diteliti dan stelah dibandingkan dengan teori yang ada akan

dijelaskan untuk kemudian di ambil kesimpulan.

Disamping menggunakan metode diskriftif, penulis juga menggunakan

analisis kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik yaitu metode OLS

(Ordinal Linear Square)Berganda dengan metode likert dengan model persamaan

sebagai berikut :
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( Sugiono dan Wibowo, 2004 : 347 )

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e

Dimana :

Y = Kedisiplinan

a = Bilangan konstan ( konstanta )

X1 = Kepemimpinan

X2 = komitmen

b1, b2 = Koefisien Regresi

e = Error ( faktor pengganggu )

Untuk mendapat kepastian dari persamaan regresi tersebut, tiap-tiap

variabel diadakan tes hipotesis dengan menggunakan variabel independen

kepemimpinan (X1), komitmen(X2) berpengaruh terhadap variabel dependen

kedisiplinan ( Y), oleh karenanya diadakan Uji Signifikan Statistik.

3. Uji statistik

a. Uji Korelasi Ganda (R) dan Koefisien Determinasi (R2)

Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk mengetahui

tingkat hubungan antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen

berdasarkan kriteria keeratan hubungan.Sedangkan analisis koefisien determinasi

(R2) digunakan untuk mengetahui seberapa persentase sumbangan pengaruh

variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien

korelasi berganda dapat dilihat pada tabel Model Summary dari hasil pengolahan
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data yaitu dengan melihat nilai R. Sedangkan koefisien determinasi, dapat dilihat

pada tabel yang sama yaitu dengan melihat nilai R Square (R2).

b. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terrhadap variabel terikat (Kuncoro, 2005 : 98). Sehingga dapat dilakukan uji

statistik f dengan ketentuan :

1. Jika F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh yang kuat antara

variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Jika F hitung < F tabel, maka terdapat pengaruh yang lemah antara

variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar

(Setiaji,2004 : 13). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel

terikat, maka dapat dilakukan uji statistik dengan ketentuan :

a. Jika t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh yang kuat antara

variabel bebas dengan variabel terikat.

b. Jika t hitung < t tabel, maka terdapat pengaruh yang lemah antara

variabel bebas dengan variabel terikat.
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4. Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrumen/kuisioner yang dapat berupa pernyataan atau

pertanyaan. Adapun jawaban setiap item kuisioner yang menggunkan skala likert

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, Untuk setiap

jawaban dari pertanyaan dalam kuisioner diberi skor sebagai berikut:

1. Apabila jawaban SB = skor 5

2. Apabila jawaban B = skor 4

3. Apabila jawaban CB = skor 3

4. Apabila jawaban TB = skor 2

5. Apabila jawaban STB = skor 1

Untukmembantu dalam mengelola data tersebut digunakan program

komputer statistic program for social secience (SPSS)versi 17.00


