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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Kab. Rokan Hilir dijalan Kecamatan Batu 6 (Purna MTQ) No. 213 B. Penelitian

dilakukan pada bulan oktober sampai dengan januari 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung

seperti: data hasil kuesioner.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

gambaran umum instansi, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja honorer.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah tenaga kerja honorer

yang bekerja dikantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar yang berjumlah 46

orang. Adapun pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan sensus sampling atau sampel jenuh (Sugiyono,2007: 96)

dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah tenaga kerja

honorer di kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir

adalah 46 orang.
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Tabel  III.1 Daftar jumlah Responden Tenaga Honorer Dinas Kebersihan,

Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir.

No Bidang Jumlah Responden/ Sampel
1 Bidang Umum 10
2 Bidang Keuangan 4
3 Bidang Program dan Perencanaan 4
4 Bidang Pasar 5
5 BidangP ertamanan dan Kebersihan 10
6 Bidang Kepegawaian 5
7 Bidang Retribusi dan Penagihan 8
Total 46

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Yaitu dengan cara membagikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh

responden. Dalam hal ini diperlukan tingkat pendidikan dan responden

tidak buta aksara.

b. Observasi

ini digunakan karena pengalaman langsung yang dilakukan oleh

peneliti.

c. Wawancara yakni bentuk komunikasi antara peneliti dengan para

pegawai secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh

informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan.

3.5 Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap

kinerja tenaga honorer dengan menggunakan analisis Regresi Linear
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Sederhana. Regresi Linear Sederhana adalah suatu metode analisa yang

digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang

terjadi antara variable independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Alasan kenapa menggunakan rumus Rumus Regresi Linear Sederhana

dikarenakan hanya ada satu variabel independen yaitu (X1). Adapun Rumus

Regresi Linear Sederhana tersebut adalah:

Y= a+bx

Dimana:

Y= Variabel defendent/ kinerja

a = bilangan constant, yang merupakan titik potong dengan sumbu

vertical pada gambar jika nilai X=0

b= slop yaitukecondongangaris

X= Variabel indefendent/ kompensasi


