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BAB III

METODE PENELITIAN

3. Metode Penelitian

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasionalisasi dari masing-masing variabel penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 3.1.:

3.1. Definisi
Definisi

Kompensasi
(X1)

kompensasi adalah sesuatu yang
diterima karyawan sebagai
imbalan atau pengganti kontribusi
jasa mereka kepada organisasi.
Rivai (2015)

1. Kompensasi secara
langsung

2. Kompensasi tidak
langsung

3. Kompensasi non
finansial, Rivai (2015)

1-5,
likert.

Fasilitas
Kerja (X2)

Fasilitas kerja adalah faktor
penunjang segala sesuatu yang
diberikan oleh organisasi untuk
para pekerja yang dapat
mempengaruhi kedisplinan kerja
guru dalam menjalankan peraturan
yang berlaku diorganisasi. Ahyari
(2010)

1. Fasilitas Alat Kerja
2. Fasilitas Perlengkapan

Kerja
3. Fasilitas Sosial, Ahyari

(2010)

1-5,
likert.

Pelatihan
(X3)

Pelatihan adalah kegiatan untuk
meningkatkan kinerja saat ini dan
kinerja di masa yang akan datang,
Rivai (2015). Pelatihan perangkat 
dapat berupa pelatihan komputer, 
kearsipan dan pelayanan.

1. Isi pelatihan,
2. Metode pelatihan,
3. Sikap dan keterampilan

instruktur,
4. Lama waktu pelatihan,
5. Fasilitas pelatihan,

Rivai (2015).

1-5,
likert.

Kinerja
(inerja )

Kinerja yaitu hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
Mangkunegara (2011)

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Tanggung Jawab
4. Kerjasama
5. Insiatif, Mangkunegara

(2011)

1-5,
likert.

Sumber: Diolah dari berbagai referensi (2018).
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3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini

adalah Opini atau pendapat responden mengenai pengaruh kompensasi, fasilitas

kerja dan pelatihan terhadap kinerja Perangkat Desa di kecamatan Pecangan

Kabupaten Jepara.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penilaian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data

sekunder dalam penelitian ini yang akan diambil antara lain meliputi identitas

responden seperti: usia, jenis kelamin, golongan, dan tingkat penghasilan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri alas; obyek/s ubyek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Supranto: 2013: 76).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Perangkat Desa di kecamatan

Pecangan Kabupaten Jepara dengan jumlah 84 orang. Jumlah populasi yang

kurang dari 200 responden maka keseluruhannya akan diambil sebagai

responden, metode ini disebut dengan metode sensus(Supranto: 2013: 78).
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3.3.2. Sampel

Sampel menurut Mudrajad Kuncoro (2011: 22) adalah suatu himpunan

bagian (subset) dari unit populasi. Tehnik pengambilan sampel seperti menurut

Suharsimi Arikunto (2012: 112) bila subjeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara

10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih. Karena jumlah perangkat sebanyak 84

orang, maka penelitian ini menggunakan purposave sampling, dimana kuesioner

diberikan kepada 7 orang Perangkat tiap Desa yang berjumlah 12 desa di

kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang

standar (Arikunto 2011: 102). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala yaitu

merupakan kumpulan dari pernyataan atau pertanyaan yang pengisiannya oleh

responden dilakukan dengan memberikan tanda centang ( ) pada tempat yang

sudah disediakan dengan alternatif jawaban yang disediakan merupakan sesuatu

yang berjenjang (Arikunto, 2011: 105).

3.5. Metode Pengolahan Data

Ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan dalam pengolahan data yaitu:
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3.5.1. Editing, Proses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk melihat

apakah jawaban-jawaban pada kuesioner telah berisi lengkap atau belum.

3.5.2. Coding, Proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban

kuesioner untuk di kelompokkan dalam kategori yang sama.

3.5.3. Skoring, Kegiatan pemberian nilai yang berupa angka pada jawaban

responden untuk memperoleh data kualitatif yang diperlukan dalam

pengujian hipotesa. Skoring ini menggunakan skala likert yaitu

berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap

sesuatu. (Husein Umar. 2013: 98). Skor yang digunakan adalah:

1. Untuk jawaban SS mendapat skor 5

2. Untuk jawaban S mendapat skor 4

3. Untuk jawaban N mendapat skor 3

4. Untuk jawaban TS mendapat skor 2

5. Untuk jawaban STS mendapat skor 1

Skala linkert ini bersifat tertutup yaitu responden tidak boleh menjawab

selain jawaban yang disediakan oleh peneliti.

3.5.4. Tabulasi, pengelompokan data diatas jawaban responden dengan teliti dan

teratur, kemudian dihitung dan di jumlahkan sampai terwujut dalam

bentuk tabel. Sehingga didapatkan hubungan antara variable-variabel

yang ada
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3.6. Metode Pengukuran Kualitas Data

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup model likert dengan

interval 1 sampai 5. hasil kuesioner selanjutnya dilakukan uji validitas dan

reliabilitas dengan teknik Cronbach's Alpha melalui program SPSS versi 18,0.

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat dapat mengukur sesuatu

yang ingin diukur, Jika peneliti menggunakan kuesioner dalam

pengumpulan data, kuesioner yang telah disusun harus dapat mengukur apa

yang ingin diukur. Setelah kuesioner tersebut disusun dan diuji validitasnya,

didalam prakteknya belum tentu data yang dikumpulkan adalah data yang

valid.

2. Uji Reliabilitas

Bila alat ukur valid selanjutnya reabilitas alat ukur tersebut diuji

reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat

pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan

pengukuran makin reliable alat pengukur dan sebaliknya. Makin kecil

kesalahan pengukuran makin reliable alat pengukur dan sebaliknya. Berapa

kesalahan pengukuran dapat diketahui dan nilai korelasi antara hasil

pengukuran pertama, kedua dan ketiga. Bila nilai korelasi ( r ) dikuadratkan

maka Hasilnya disebut koefisien determinasi (Coefficient of determination)

yang menampakkan petunjuk besar kecil hasil pengukuran yang

sebenarnya. Semakin tinggi angka korelasi maka semakin besar nilai

koefisien determinasi dan semakin rendah kesalahan pengukuran.
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Selanjutnya teknik pengukuran realitas yang dipakai adalah teknik

Cronbach.

3. Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini

dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam

analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis data

dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda, tetapi

sebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi

klasik. Uji asumsi klasik adalah uji untuk mengukur indikasi ada tidaknya

penyimpangan data melalui hasil distribusi, korelasi, variance indikator-

indikator dari variabel. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dalam

penelitian ini uji autokorelasi tidak digunakan karena data observasi tidak

berurutan sepanjang waktu dan tidak terkait (longitudinal), Gujarati (2013).

1). Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, dependent variable dan independent variable keduanya

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Imam

Ghozali, 2011).

Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal dari grafik normal P-P Plot. Adapun pengambilan keputusan

didasarkan kepada:
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a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak

mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas.

2). Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Imam Ghozali,

2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam

model regresi adalah dengan menganalisa matrik korelasi variabel

bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi

(lebih besar dari 0,90) hal ini merupakan indikasi adanya

multikolinearitas.

3). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat

grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya, adapun dasar untuk

menganalisisnya adalah:
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a) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7. Metode Analisis Data

1. Regresi linier berganda

Dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan

dependen, model yang digunakan adalah model regresi linier berganda,

yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

= a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e

Dimana:

= Kinerja

a = Konstanta

b1,b2 = koefisien regresi

X1 = kompensasi

X2 = fasilitas kerja

X2 = pelatihan

e = error term

2. Uji F

Uji ini merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara

bersama-sama, yakni untuk melihat pengaruh dari variabel komunikasi, dan

motivasi terhadap variabel kinerja secara simultan dengan rumus:
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F = (R2 K) / (1-R)

Jika nilai F hitung > F tabel maka ada Ho ditolak.

Jika nilai F hitung < F tabel maka ada Ho diterima

Pengujian variabel ini menggunakan alat bantu berupa program

komputer SPSS for windows versi 18,0. Dalam pengujian ini digunakan

taraf signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan (d.F) = (k-1, n-k,

dapat diketahui dari hasil perhitungan komputer program SPSS.

Kesimpulan yang diambil adalah Jika F hitung > F tabel maka Ho

ditolak, sebaliknya Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima, dengan F

tabel derajat kebebasan = (k-1, n-k, Pengujian setiap koefisien regresi

bersama-sama dikatakan signifikan bila nilai mutlak Fh>Ft maka hipotesis

nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima, sebaliknya

dikatakan tidak signifikan bila nilai Fh < Ft maka hipotesis nol (Ho)

diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

daerah penolakan Ho

Daerah penerimaan Ha dan Ho

Gambar 3.1. Uji F

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel kompensasi,

fasilitas kerja dan pelatihan secara parsial terhadap variabel kinerja. Adapun

rumus dari t hitung adalah:
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t = X’ -2) / (1-rXn
2).

Jika nilai t hitung > t tabel maka ada Ho ditolak.

Jika nilai t hitung < t tabel maka ada Ho diterima

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan

derajat kebebasan (d.f) = n-k, dapat diketahui dari hasil perhitungan

komputer program SPSS. Kesimpulan yang diambil adalah Jika t hitung > t

tabel maka Ho ditolak, sebaliknya Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima.

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai

mutlak th tt maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha)

diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai th < tt maka

hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternative (Ha) ditolak.

Daerah Daerah
Ho Ditolak Ho Diterima

0 ttabel thitung

Gambar 3.2. Uji t

4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel.

Nilai koefisien dari determinasi menunjukan persentase variasi nilai

variabel yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan (Al-

Gifari, 2011).


