
BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di Kantor Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Jl. SKB Kel.

Sungai Beringin Kec. Tembilahan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada

bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014. Sedangkan pengumpulan data dilakukan

pada bulan Oktober 2013.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun datang dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Lebih

lanjut dapat dijelaskan sebaga berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian

(lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pernyataan),

dokumen dan observasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku – buku maupun

informasi – informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait
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1.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Pengamatan Langsung atau Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi

yang ada mengenai pengaruh penempatan jabatan terhadap prestasi kerja di

Kantor Badan Kepegwaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Penyebaran Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada

responden, khususnya pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis jadikan sampel.

3. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah disediakan. Data wawancara dapat penulis peroleh dari

(1) Kepala Badan Pak Aprizal, dan (2) Sekretaris Badan Buk Sri Suharni Rawi.
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1.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2011:80). Sedangkan

sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut, Sugiyono (2011:81). Adapun yang menjadi populasi dan dalam

penelitian ini adalah semua pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 47 orang.

Mengingat populasi dalam penelitian ini sedikit maka dalam menentukan

sampel penulis menggunakan metode sensus atau sampling jenuh dimana

keseluruhan populasi diambil menjadi responden dalam penelitian ini, Sugiyono

(2011:85).

1.5 Metode Analisis

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah

penelitian kuantitatif, maksudnya bahwa dalam menganalisa data dengan

menggunakan angka-angka rumus atau model matematis. Berdasarkan tujuan

penelitian yang telah ditetapkan, maka pendekatan yang dipakai adalah penelitian

eksplanatori (explanatory research). Penelitian eksplanatori (explanatory

research) adalah untuk menguji hipotesa antara variabel yang dihipotesiskan.

Menurut Singarimbun (1995: 5) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang

menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan menguji hipotesa

yang telah dirumuskan sebelumnya. Alasan digunakan penelitian ini adalah untuk

mendapatkan hasil yang diharapkan.
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Dalam penelitian ini digunakan suatu hipotesis yang berkaitan dengan

analisis yang diteliti, disertai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan

yaitu observasi, studi kepustakaan, kuesioner, dan wawancara. Berdasarkan

penjelasan tersebut maka hasil dari penelitian ini akan diketahui apakah ada

pengaruh yang signifikan dari penempatan jabatan terhadap prestasi kerja.

1.6 Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala

likert Sugiono (2005:97). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap

item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif

sampai dengan sangat negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan pengaruh penempatan jabatan

terhadap prestasi kerja pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden

dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari

Kunto (2002:171), sebagai berikut :

Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %

Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %

Tidak sesuai / Rendah : 40 – 45 %

Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %

1.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2011:122) Uji validitas adalah untuk mengetahui

tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan

data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji

dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan

diteliti. Menurut Sugiyono (2011:122) cara yang digunakan adalah dengan analisa

Item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan

dengan total nilai seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan

menggunakan rumus korelasi product moment”. Syarat minimum untuk dianggap

valid adalah nilai r hitung > dari nilai r tabel.

1.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2006:145) “Untuk uji reliabilitas digunakan Teknik

Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih”.
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1.6.3 Regresi Linier Sederhana

Untuk melihat pengaruh antara dua variabel bebas dan satuvariabel terikat

yang ada, dan menggunakan rumus:

Y = a + bx

Dimana :

Y : Variabel terikat (Penempatan jabatan)

a : Konstanta

b1 : Koefisien Regresi X

X : Variabel Bebas (Prestasi kerja)

1.6.4 Uji (uji t)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel,

baik variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut yang signifikan secara

statistik. Menggunakan ujimasing-masing koefisien regresi variabel bebas

apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhada pvariabel

terikat. Adapun langkah-langkah analisis uji parsial adalah sebagai berikut:

Apabila : t hitung <t tabel maka Ho diterima dan Hi ditolak, ini berarti tidak

ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y. t hitung > t tabel maka

Ho ditolakdan Hi diterima, ini berarti ada pengaruh yang bermakna oleh

variabel x dan y.


