BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Rancangan Penelitian
Penelitian adalah suatu proses untuk melakukan pengembangan ilmu yang

menguji pada kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi.
Penelitian yang dilakukan ini adalah salah satu kategori penelitian yang masuk
kepada golongan penelitian dasar. Maksud dengan penelitian dasar (basic, pure,
fundamental research) adalah tipe penelitian yang berkaitan dengan pemecahan
persoalan pada pengertian lainnya yaitu hal yang bersifat teoritis dan tidak
mempunyai pengaruh secara langsung dengan penentuan kebijakan, tidakan atau
kinerja tertentu. Dilihat dari pendekatan yang digunakan penelitian ini masuk
kepada penelitian deduktif. Model penelitian deduktif memiliki tujuan dalam
menguji (testing) hipotesis melalui validasi teori atau pengujian atas aplikasi teori
pada keadaan tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999).
Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah pengaruh kepuasan kerja,
motivasi, stres kerja, kepemimpinan dan pelatihan sebagai variabel bebas
(independen) dan kinerja pegawai sebagai variabel tidak bebas (dependen).

3.2

Objek Penelitian
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah baru yang di kenalkan dalam

dunia kerja kepemerintahan. Dalam Undang–Undang Aparatur Sipil Negeri (UU
ASN) No 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah
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profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian yang
bekerja pada instansi pemerintah.
Populasi dari penelitian ini adalah Guru ditingkat pendidikan menengah
yang berada di Kota Batam. Adapun jumlah populasi Guru ditingkat pendidikan
menengah yang berada di Kota Batam yaitu 604 guru. Target populasi dari
penelitian ini adalah 234 Guru PNS SMA yang ada di Kota Batam.
Melihat dari target populasi diatas, peneliti menjadikan sampel penelitian ini
adalah guru yang mengajar di SMA dengan akreditasi A. Dalam melakukan
penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan tabel Krejie dan Morgan. Dengan
populasi sejumlah 604 orang maka didapatkan angka besaran sampel yaitu sebesar
234 sampel yang disebar 300 kuisioner kepada delapan sekolah SMA yang
terakreditasi A dengan penyebaran sebagai berikut
Tabel 3.1
Daftar Jumlah Responden Berdasarkan Sekolah
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Sekolah

SMA Negeri 1 Batam
SMA Negeri 2 Batam
SMA Negeri 3 Batam
SMA Negeri 4 Batam
SMA Negeri 5 Batam
SMA Negeri 8 Batam
SMA Negeri 14 Batam
SMA Negeri 15 Batam
Total
Sumber: Data primer diolah (2018)

Akreditasi
A
A
A
A
A
A
A
A

Jumlah
Kuisioner
40
24
40
40
50
46
20
40
300

Penentuan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
sampeling nonprobabilitas (non-probability sampling method) yaitu metode
sampling dimana angggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk
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dipilih sebagai sampel penelitian.Untuk mencapai tujuan atau target tertentu
peneliti memilih sampel secara tidak acak yang biasa disebut pemilihan sampel
bertujuan (purposive sampling). Unit sampel (sample unit) dalam penelitian ini
adalah organisasi yang dilakukan dalam satu tahap dalam hal ini yaitu guru yang
ada di sekolah SMA Negeri terakreditasi A. Dalam pengumpulan data penelitian,
peneliti membutuhkan waktu selama 20 hari dalam menyebarkan kuisioner ke
delapan sekolah diatas.

3.3

Definisi Operasional Variabel
Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri atas lima variabel

independent dan satu variabel dependent. Variabel independent nya yaitu
kepuasan kerja, motivasi, stres kerja, kepemimpinan dan pelatihan. Sedangkan
variabel dependent nya yaitu kinerja pegawai.
Tipe- tipe dari variabel dilihat dari fungsinya terbagi atas empat yaitu
variabel independent, dependent, moderasi dan intervening. Variabel yang
menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya disebut variabel independen
(Indriantoro & Supomo, 1999). Dalam arti lain variabel independen merupakan
variabel dengan tipe yang mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel
lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja,
motivasi, stres kerja, kepemimpinan dan pelatihan.
Kepuasan kerja menurut Schnake (1983) adalah kepuasan berdasarkan
tunjangan yang diterima, keramahan rekan kerja, kebebasan dalam bekerja dan
tingkat keamanan pekerjaan. Variabel pertanyaan ini diukur dengan sebelas butir

Universitas Internasional Batam

Robby Kurniawan. Analisis Antesedan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Terakreditasi A di Kota Batam
UIB Repository©2018

28

pertanyaan. Kesebelas petanyaan ini diukur menggunakan skala Likert dari
rentang satu sampai lima dengan penjelasan jawaban yaitu sangat tidak setuju,
tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.
Motivasi menurut Quarterly (2006) adalah bagaimana pegawai merasa puas
terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya, kebanggan dalam mengerjakan
pekerjaan saat ini, termotivasi dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan
baik dan bagaimana melakukan pekerjaan secara efektif. Variabel pertanyaan ini
diukur dengan enam butir pertanyaan. enam petanyaan ini diukur menggunakan
skala Likert yaitu rentang skala satu hingga lima dengan penjelasan jawaban
sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.
Stres kerja menurut menurut Alves, Chor, Faerstein, Lopes, & Werneck
(2004) dapat dilihat dari inisiatif dalam bekerja pegawai, pekerjaan yang berulang,
suasana lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, tingkat tekanan dalam
bekerja dan lainnya. Variabel pertanyaan ini diukur dengan tujuh belas butir
pertanyaan. Ketujuh belas petanyaan ini diukur menggunakan skala Likert yaitu
rentang skala satu hingga lima dengan penjelasan jawaban sangat tidak setuju,
tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.
Kepemimpinan menurut Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, &
Peterson (2008) dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin memiliki
kesadaran diri, hubungan yang transparan, perspektif moral internal dan
keseimbangan dalam proses. Variabel pertanyaan ini diukur dengan delapan butir
pertanyaan. Kedelapan butir petanyaan ini diukur menggunakan skala Likert yaitu
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rentang skala satu hingga lima dengan penjelasan jawaban sangat tidak setuju,
tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.
Pelatihan yang efektif menurut Chiaburu et al, (2005)

adalah adanya

pengaruh dilihat dari apakah ada kesempatan yang diberikan oleh pihak instansi
yang meningkatkan keterampilan pegawai, kesempatan untuk belajar tentang hal
baru, seberapa sering instansi menyelenggarakan pelatihan untuk pegawai dan
keuntungan yang didapat ketika bekerja. Variabel pertanyaan ini diukur dengan
empat butir pertanyaan. Keempat butir petanyaan ini diukur menggunakan skala
Likert yaitu rentang skala satu hingga lima dengan penjelasan jawaban sangat
tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.
Kinerja pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini menurut Saleem &
Amin (2013) adalah kinerja yang dilihat pada kinerja antar individu dibandingkan
dengan rekanan lain yang memilliki kualifikasi serupa, mampu membuat proses
dan rutinitas yang baik, memberikan hal terbaik demi perusahaan, memberikan
masukan dan ide baru, memiliki tujuan karir dan mampu mengembangkan
ketrampilan individu yang dibutuhkan di masa depan. Variabel pertanyaan ini
diukur dengan tiga belas butir pertanyaan. Ketiga belas petanyaan ini diukur
menggunakan skala Likert yaitu rentang skala satu hingga lima dengan penjelasan
jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber
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pertama, yaitu guru-guru sekolah menengah atas negeri di Kota Batam. Data
primer ini dikumpulkan melalui survei dengan media penyebaran kuesioner.
Kuesioner yang dibagikan bersifat closed-end dan bisa diisi sendiri oleh
responden (self-administered)
Penyebaran, pengisian dan pengumpulan kuisioner ini membutuhkan waktu
yang cukup lama yaitu sekitar dua puluh hari, sehingga peneliti melakukan
pengumpulan kuesioner dalam beberapa waktu secara bertahap. Untuk
mendapatkan data dari responden pertama sekali peneliti mengunjungi sekolah
yang akan menjadi objek penelitian ini. Dalam kunjungan tersebut penulis
meminta izin dan arahan bagaimana cara untuk bisa menyebarkan kuisioner
disekolah tersebut. Setelah mendapatkan izin dari pimpinan instansi dalam hal ini
adalah Kepala Sekolah, selanjutnya penulis kembali ke peguruan tinggi untuk
meminta surat permohonan izin penelitian yang akan diberikan kepada delapan
kepala sekolah yang akan dituju sesuai dengan arahan setiap kepala sekolah.
Setelah memberikan surat izin kepada setiap Kepala Sekolah yang dituju
dan mendapatkan arahan serta petunjuk dari pimpinan instansi tersebut, penulis
menitipkan kuisioner di sekolah tersebut sesuai dengan jumlah Guru berstatus
ASN yang ada di sekolah tersebut. Dalam penyerahan kuisioner peneliti
berkordinasi dengan Kepala Sekolah untuk menyebarkan dan mengumpulkan
kembali kuisioner yang telah diberikan. Untuk memantau perkembangan dari
kuisioner yang telah disebarkan, penulis melakukan komunikasi kepada Kepala
Sekolah atau perwakilan yang ditunjuk dua hari sekali, sehingga kurang lebih
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waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan dan mengumpulkan kembali data
tersebut kurang lebih sekitar dua puluh hari.

3.5

Metode Analisis Data
Setelah melakukan pengumpulan data maka tahapan selanjut nya dari

penelitian ini adalah melakukan analisis data yang telah dikumpulkan dari para
responden. Dalam menganalisa data penelitian ini maka penulis menggunakan
metode analisis regresi berganda. Untuk mengukur jawaban dari responden maka
penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu menggunakan skala nominal
untuk analisa deskriptif dan skala interval untuk pengukuran pada pertanyaan –
pertanyaan variabel yang diuji. Jumlah variabel yang diuji adalah satu variabel
dependen dan lima variabel independent. Tujuan dari analisis ini adalah untuk
menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen
(Indriantoro & Supomo, 1999).
3.5.1 Metode Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistic deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu proses
transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi yang mempermudah untuk
dipahami dan di interpretasikan. Dalam tabulasi ini menyajikan ringkasan,
pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numeric dan grafik. Analisis
statistic deskriptif memberikan karakteristik variabel dependen dan data
demografi responden terdiri atas jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan terakhir,
lama nya bekerja, posisi jabatan pekerjaan dan pembagian berdasar sekolah.
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3.5.2 Uji Outlier
Uji outlier dilakukan dengan tujuan untuk menemukan adanya data – data
yang memiliki sifat ekstrim yang memiliki nilai menyimpang dari nilai normal
atau kewajaran. Untuk mengukur apakah data memiliki outlier atau tidak adalah
dengan melihat kepada nilai zscore dari setiap variabel yang diuji baik dependen
maupun independen. Melihat adanya outlier adalah dari data analisis yang
memiliki nilai zscore -2,5 < n > 2,5 jika sampel berada dibawah 80 dan jika
sampel berada diatas 80 maka nilai zscore -3,0 < n > 3,0 (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010). Jika dalam nilai zscore variabel terlihat berada lebih diantara
ambang batas maka data dianggap memiliki outlier.

3.6

Uji Kualitas Data

3.6.1 Metode Uji Validitas
Penentuan validitas dari data penelitian dapat ditentukan oleh proses
pengukuran yang akurat. Esensi dari validitas adalah lebih kepada tingkat akurasi.
Instrumen pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mampu mengukur
apa yang seharusnya diukur (Indriantoro & Supomo , 1999). Untuk mengetahui
apakah kuisioner penelitian kita valid atau tidak adalah dengan melihat kepada
nilai loading factor lebih dari 0,6. Setelah melihat nilai loading factor yang ada
pada setiap pertanyaan maka dapat ditarik kesimpulan apakah pertanyaan tersebut
dapat dikatakan valid atau tidak (Hair et al., 2010).
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3.6.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan setelah mendapatkan hasil dari uji validitas pada
pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk
mengukur terdapat nilai yang konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Kriteria
yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas adalah melihat nilai Cronbach’s
Alpha ≥ 0.6 . Jika nilai hasil analisa pada Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 maka dapat
dikatakan bahwa kuisioner penelitian memiliki jawaban yang konsisten pada
waktu-waktu lainnya (Wiratna, 2018).

3.7 Uji Asumsi Klasik
3.7.1 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada kemiripan
atau kesamaan maksud antar variabel independen dalam satu variabel. Ketika
ditemukan adanya kemiripan maka akan mengakibatkan korelasi yang kuat.Untuk
mengetahui apakah setiap variabel memiliki hubungan atau korelasi yang kuat
maka dapat diukur dan dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang
dibawah angka 10 dan mempunyai angka tolerance besar dari 0,10. Sehingg nilai
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena VIF=1/tolerance dan
menunjukan adanya kolonieritas yang tinggi (Wiratna, 2018).
3.7.2 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah data yang
terkumpulkan dapat terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Untuk
mengetahui uji normalitas penelitian ini menggunakan P-P Plot untuk melihat
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secara visual apakah data tersebar normal atau mendekati normal. Data dikatakan
normal ketika data tersebar didekat garis diagonal maka dapat dikatakan normal
atau mendekati normal (Hair et al., 2010).
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan
variance residual suatu periode pengamatan ke pengamatan periode lainnya.
Untuk melihat ada tidak nya heteroskedastisitas adalah dengan visual melalui pola
yang ada pada gambar scatterplot. Regresi yang dinyatakan tidak terjadi
heteroskedastisitas adalah jika titik yang ada, tidak membentuk pola tertentu atau
tersebar diatas dan bawah atau disekitar angka 0 (Wiratna, 2018).

3.8

Uji Hipotesis
Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan
menggunakan model regresi linier berganda, karena dalam penelitian ini terdapat
lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sharma,
1996).
3.8.1 Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari data penelitian. Melalui
uji f maka akan diketahui apakah variabel independen jika dilihat secara bersama
memiliki pengaruh kepada variabel dependen yang ada pada model. Kiriteria
untuk melihat uji f adalah dengan melihat kepada signifikan berada diatas atau
dibawah 0,05. Jika nilai signifikan berada dibawah 0,05 maka secara simultan
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atau menyeluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen (Wiratna, 2018).
3.8.2 Uji T
Jika uji f untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan
atau simultan mampu mempengaruhi variabel dependen atau tidak, maka pada uji
t bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki
pengaruh signifikan terhadap variabel dependent secara parsial (perbagian). Untuk
mengetahui tingkat signifikansi bisa dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu jika
nilai kurang dari 0,05 maka dianggap signifikan dan begitupula sebaliknya
(Wiratna, 2018).
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa
jauh model penelitian mampu menerangkatn variasi – variasi dari variabel
dependen yang ada. Nilai R2 terletak diantara angkat nol dan satu. Jika nilai
tersebut kecil maka variabel independen yang ada hanya mampu menjelaskan
variabel dependen sangat terbatas, Jika nilai tersebut sama dengan nol maka dapat
dikatakan variabel independen tidak mempengaruhi sama sekali dan bila nilainya
mendekati angka satu dapat diartikan bahwa variabel independen mampu dan
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Wiratna, 2018).
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