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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kantor Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien pada tahun 2013.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka data

yang diperlukan :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek

penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang

sudah dirumuskan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada

kaitannya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku yang berkenaan

dengan penelitian ini, antara lain :

1. Lokasi Penelitian

2. Keadaan Wilayah dan Penduduk

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan, dengan maksud untuk mendapatkan data primer melalui :

1) Wawancara

Dengan berkomunikasi langsung dengan cara melakukan Tanya jawab

kepada responden untuk mendapatkan data informasi mengenai segala

sesuatu yang menyangkut masalah yang diteliti.
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2) Observasi

Yaitu dmengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian

dengan melihat gejala-gejala yang ada.

c. Kuesioner

Yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti, yang kemudian disebarkan kepada seluruh responden.

3.4 Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sejumlah 125 orang.

Menurut sugiono (2005 : 90) populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

3.4.2 Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (sugiono,2003: 73). Menurut Usman dan Akbar

(2008: 42) populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan mampu

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Maka utuk menetukan sampel dapat menggunakan rumus

Slovin, yaitu :



35

Rumus :
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= 95, 238

3.5 Metode Analisis

Setelah penulis mengumpulkan sejumlah data serta keterangan yang

diperlukan dalam penelitian ini maka selanjutnya adalah menganalisis data

tersebut dalam menguji hepotesis.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan jenis penelitian

Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah

penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta

korelasi yang ada diantaranya. Penelitian Kuantitatif atau Quantitatif

Ressearch merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif

dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka (score, nilai) atau

pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistic.

Untuk lebih jelasnya penulis menggunakan metode regresi sederhana.

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Y = a + Bx
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Dimana :

Y = Kedisiplinan Kerja Pegawai

X = Pengawasan

a = Konstanta

b = Koefesien regresi

Untuk mencari b dan a menggunakan rumus :

b =
22 )( xxn

yxxyn




a =
n

xby 

Kemungkinan korelasi dapat beragam yaitu :

a) Jika r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan x dan y kuat, sempurna dan

positif.

b) Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan x dan y cukup kuat,

sempurna dan negatif.

c) Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan x dan y sangat lemah atau

tidak mempunyai hubungan antara variabel x dan y. (Sugiono, 2004 : 149)

Untuk memperoleh nilai-nilai yang jelas dari variabel yang dimaksud,

maka perlu terlebih dahulu dijabarkan dalam bentuk tabel atau penentuan skor

seperti pada tabel 3.1 berikut :

Tabel III.1
Pedoman untuk memberi interprestasi koefesien korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat Tinggi



37

Dengan nilai r yang diperoleh, kita dapat melihat secara langsung

melalui tabel korelasi untuk menguji apakah nilai r yang diperoleh tersebut

berarti atau tidak.Tabel korelasi tersebut mencantum batas-batas r yang

signifikan tertentu, dalam hal ini signifikan 5% bila nilai r tersebut adalah

signifikan artinya hipotesis alternative dapat diterima.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Perhitungan

dilakukan dengan menguadratkan nilai koofisien korelasi Product Moment

x 100%

D = x 100%

D = koofisien deteminart

= koefisien product moment antara x dan y

Setiap pertanyaan mempunyai 5 alternatif jawaban adalah :

a. Alternative jawaban pertama (Sangat Setuju) beri nilai 5

b. Alternative jawaban kedua (Setuju) beri nilai 4

c. Alternative jawaban ketiga (Ragu) beri nilai 3

d. Alternative jawaban keempat (Tidak Setuju) beri nilai 2

e. Alternative jawaban kelima (Sangat Tidak Setuju) beri nilai 1


