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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sejak bulan november sampai dengan bulan

maret.

3.2 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif

kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian penjelas ( explanatory research )

karena menjelaskan hubungan kausal antara variabel tertentu melalui pengujian

hipotesis.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2005). Pada penelitian

ini, yang menjadi populasi adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Karimun berjumlah 46 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut, dikarenakan jumlah populasi tidak lebih dari seratus orang,

maka dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode sensus yang artinya

keseluruhan populasi dijadikan sampel.
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Tabel 3.1 Keadaan populasi dan sampel penelitian

No Sub Populasi Populasi Sampel

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris Dinas 1 1

3 Kabid Hub.Insdustrial syarat dan norma kerja 1 1

4 Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja 1 1

5 Kabid Pelatihan dan Produktifitas tenaga kerja 1 1

6 Kabid pengawasan,keselamatan dan kesejahteraan

tenaga kerja

1 1

7 Kasi Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial 1 1

8 Kasi penempatan dan perluasan kerja dalam negri 1 1

9 Kasi pelatihan tenaga kerja 1 1

10 Kasi pengawasan dan keselamatan tenaga kerja 1 1

11 Kasi syarat dan norma kerja hubungan industrial 1 1

12 Kasi penempatan dan perluasan kerja luar negri 1 1

13 Kasi produktifitas tenaga kerja 1 1

14 Kasi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja 1 1

15 Staf Pegawai 14 14

16 Staf Honorer 18 18

Jumlah 46 46

Sumber : Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun 2013
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3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan,

yaitu penelitian berdasarkan hasil jawaban para responden mengenai pengaruh

pengawasan terhadap efektifitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun yang selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait catatan atau

dokumen berbentuk jadi yang telah dimiliki oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi, yaitu penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk mengamati

secara dekat bagaimana hubungan antara pengawasan terhadap efektifitas kerja

pegawai pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun dengan

menggunakan lembar observasi yang memuat seluruh aspek yang akan

diobservasi sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

b. Angket, yaitu dengan cara pengumpulan data dan membuat daftar pertanyaan

lebih dahulu dan selanjutnya diberikan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun.

c. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung

dengan responden yang berhubungan dengan penelitian.
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d. Dokumentasi, yaitudigunakan untuk mengambil data biografi Kantor Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Seperti data kehadiran pegawai, target dan

sasaran Dinas Tenaga Kerja Karimun serta data-data yang berhubungan dengan

penelitian.

3.6 Pengujian Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam

kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan

uji validitas dan reabilitas. Uji va;iditas dan reabilitas dilakukan untuk mengetahui

ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

3.6.1 Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini

mneggunakan 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, berrarti semakin baik pengukuran suatu

instrument, Sekaran ( 2000 ).

3.6.2 Uji Validitas

Pengujian validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuesioner. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas

konstruk ( construct validity ), karena validitas konstruk memiliki pendekatan

yang cukup objektif dan sederhana. Selain itu validitas konstruk memiliki

pendekatan yang cukup objektif dan sederhana. Selain itu validitas konstruk juga
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cukup banyak digunakan dalam penelitian sosial. Pada pengujian validitas ini

menggunakan analisis korelasional untuk mendapatkan validitas konstruk yaitu,

dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item pernyataan dengan skor total selutuh

pernyataan dalam koesioner.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Regresi Linear Sederhana

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, sebab

melalui analisisa data tersebut akan tanpak hasil atau manfaatnya, terutama dalam

pemecahan masalah penelitian ini dan dapat mencapai tugas akhir penelitian.

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dipisahkan dan

dikelompokkan lalu dianalisis dengan menggunakan statistik.

Proses analisa data dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu obeservasi, dokumentasi dan kuesioner. Analisis dalam

penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, sebab melalui analisa data

ini akan tampak manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan

mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data yang di perlukan terkumpul

selanjutnya data tersebut di olah.

Untuk mengetahui tingkat persentase jawaban responden penulis

menggunakan teknik Regresi Linear sederhana. Metode regresi sederhana yaitu

teknik statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh antara dua variabel atau

lebih yang sifatnya kuantitatif. Adapun kegunaan metode regresi sederhana ini

adalah untuk melihat dan mencari pengaruh anatara variabel pengawasan terhadap

efektifitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Tenaga kerja Kabupaten Karimun.
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Istilah regresi yang berarti ramalam atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh

sir Francis Galton ( 1877 ).

Menurut Kinnear ( 1988 ), skala likert berhubungan dengan pernyataan

tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju- tidak setuju, senang-

tidak senang dan baik- tidak baik ( dalam Winata 2010 : 36  )

Penulis menganalisis data dengan menggunakan data ordinal dengan

pembobotan nilai, dimana setiap jawaban yang diberikan oleh responden diberi

nilai dengan menggunakan skala likert, dengan ketentuan :

a. Sangat Setuju ( SS ) = 4

b. Setuju ( S ) = 3

c. Kurang Setuju ( KS ) = 2

d. Tidak Setuju = 1

Dalam hal ini, penulis melakukan uji validitas dan reliabelitas untuk

melihat valid dan reliabelnya instrument penelitian menggunakan Metode Regresi

Sederhana yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh antara

dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif.

Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi karena

pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop ( tingkat perubahan suatu

variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan ). Jadi, dengan analisis regresi

linear yang hanya melibatkan dua variabel ( variabel X dan variabel Y ).

3.7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi,

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan
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memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan

dengan uji statistik One Sampel Kolmogorov Smirnov, Ghozali ( 2007 ), dasar

pengambilan keputusan dari uji normalitas.

1. Jika hasil One Sampel Kolmogov Smirnov diatas tingkat signifikansi

0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas, dan

2. Jika hasil One Sample Kolmogov Smirnov di bawah tingkat

signifikansi 0.05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3 Analisis determinansi (R2)

Analisis determinansi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh

varibel terikat (Y) terhadap varibel bebas (X) (Sugiono : 2006). R2 sama dengan

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

variable bebas terhadap variable terikat. Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka

perentase pengaruh variable bebas terhadap variable terikat adalah sempurna

100%.


