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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

3.1.1 Pemilihan Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kuanitatif. Menurut Sugiyono (2013:13) metode dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dutetapkan. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional 

dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Metode korelasional adalah 

metode yang meneliti hubungan antara dua variabel atau beberapa variabel 

yang ada. Metode korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variabel yang 

satu memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel yang lain. Karena 

penelitian ini menghubungkan dua variabel saja, maka korelasinya disebut 

korelasi sederhana. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan menggunakan 

rumus statistik untuk membantu menganalisa data yang diperoleh dari 

responden.  
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3.2 Penentuan Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi  

Dalam melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi 

yang akan diteliti. Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Kemudian adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia yang berjumlah 66 pegawai. 

 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengambilan sebagian itu dimaksudkan sebagai refresentatif  

dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan 

populasi. Menurut Arikunto, bila populasi kurang dari 100 orang, maka 

diambil  keseluruhannya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika populasi lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 

10-15 persen  atau 20-25 persen sampel atau lebih. 

Untuk menentukan jumlah sampel penulis menggunakan teknik penarikan 

sampel berdasarkan jumlah populasi. Hal ini dikarenakan jumlah populasi 

yang kurang dari 100 orang, maka jumlah sampel yang di gunakan adalah 

seluruh jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang  sebanyak 65 orang. 
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3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan batasan terhadap konsep penelitian yang 

mengacu pada realitas yang dibuat peneliti. Definisi operasional menjadi dasar 

untuk melakukan pengukuran sebagai dasar penyusunan instrument penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel (X) adalah 

Profesionalisme Pegawai  sedangkan variabel dependen atau variabel (Y) adalah 

Produktivitas Kerja. Berdasarkan variabel penelitian diatas, maka operasional 

variabel dapat digambarkan dalam table sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Operasional Variabel 

Variabel  Dimensi Indikator 
No  

Item Skala  

(X) 

Profesionalis

me Pegawai  

Kompetensi 

Aparatur  

Memiliki pengetahuan 

(knowledge) yang meliputi 

pengetahuan implisit dan 

pengetahuan eksplisit serta   

keahlian (skill) yang 

meliputi soft skill dan hard 

skill  dalam mengerjakan 

pekerjaan yang ditanggung 

jawabinya yang diperoleh 

dari pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan 

tuntutan pekerjaannya. 

1,2,3,4  Interval 

Loyalitas  

Kepatuhan/Kesetiaan 

berhubungan dengan 

disiplin dalam memulai 

dan menyelesaikan 

pekerjaan yang dikerjakan, 

menaati segala peraturan 

organisasi yang melandasi 

pekerjaan yang 

berlaku/diberikan.  

5,6,7, Interval 
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Budaya 

Organisasi 

Tentang penyelesaian 

pekerjaan berdasarkan 

peraturan dimana peraturan 

ini meliputi peraturan 

pemerintah dan peraturan 

perangkat daerah dan 

ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi 

agar tercapai tujuan 

organisasinya. 

8,9,10 Interval 

Performansi 

Performansi keinginan 

pegawai untuk 

meningkatkan kemampuan 

dan prestasi kerja, 

pencapaian kerja atau hasil 

kerja/penampilan kerja. 

Dan mempunyai hubungan 

erat dengan produktivitas 

karena merupakan 

indikator dalam 

menentukan bagaimana 

usaha untuk mencapai 

tingkat produktivitas yang 

tinggi dalam organisasi. 

11,12,

13 

Interval 

Akuntabilitas  

 Akuntabilitas pegawai 

dapat dilihat dari kinerja 

pegawai yaitu integritas 

(selalu memegang kode 

etik) yang ditetapkan 

dalam menjalakan tugas 

dan pekerjaan, ketelitian 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan, kelengkapan 

saran dan prasana, 

kejelasan peraturan dan 

kedisiplinan. 

14,15 Interval 
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(Y)   

Produktivitas 

Kerja  

 Kemampuan  

Mempunyai kemampuan 

dimana kemampuan ini 

meliputi kemampuan 

intelektual dan kemampuan 

pribadi dimana 

kemampuan  untuk 

melaksanakan tugas. 

Kemampuan seorang 

sangat bergantung pada 

keterampilan yang dimiliki 

serta profesionalisme 

mereka dalam bekerja. 

1,2,3,4 Interval 

Meningkatka

n Hasil Yang 

Dicapai  

Berusaha untuk 

meningkatkan hasil yang 

dicapai. Jadi, upaya untuk 

memfaatkan produktivitas 

kerja bagi masing-masing 

yang terlibat dalam suatu 

pekerjaan. 

5,6,7,8 Interval 

Semangat 

Kerja  

Ini merupakan usaha untuk 

lebih baik dari hari 

kemarin. Indikator ini 

dapat dilihat dari etos kerja 

dan hasil yang dicapai 

dalam satu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari 

sebelumnya. 

9,10,1

1,12 

 

Interval 

Pengembang

an Diri  

Senantiasa 

mengembangkan diri untuk 

meningkatkan kemampuan 

kerja. Pengembangan diri 

dapat dilakukan dengan 

melihat tantangan dan 

harapan dengan apa yang 

akan dihadapi. 

13,14,

15,16 

Interval 

Hasil Kerja  

Hasil kerja  merupakan 

hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukan kualitas kerja 

seorang pegawai. Jadi, 

meningkatkan mutu 

bertujuan untuk 

memberikan hasil yang 

terbaik yang pada 

gilirannya akan sangat 

berguna bagi organisasi 

dan dirinya sendiri. 

17,18,

19,20 

Interval 
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3.4 Transformasi Data  

Untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penelitian ini, peneliti 

mentrasformasikan data ordinal menjadi interval. Transformasi ini berguna 

untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data 

berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan 

menggunakan MSI (Method of Successcive Interval). Langkah-langkah 

transformasi data ordinal ke data interval adalah sebagai berikut: 

1. Pertama perhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 

disebarkan. 

2. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4 dan 

5 yang disebut dengan frekuensi. 

3. Setiap frekuensi dibagi banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.  

4. Tentukan nilai proposal kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai 

proporsi secara berurutan perkolom skor. 

5. Gunakan tabel distribusi normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi 

kumulatif yang diperoleh. 

6. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan 

menggunakan tabel tinggi densitas). 

7. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus : 

𝑁𝑆 =  
(𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟) − (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡) − (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

a) Tentukan nilai transformasi dengan rumus : 
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𝑌 = 𝑁𝑆 + [1 + [𝑁𝑆𝑚𝑖𝑛]] 

 Untuk mempermudah perhitungan, penulis menggunakan Microsoft 

Excel 2010. 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010:105), “Instrumen penelitian adalah pengamatan 

daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari 

responden”. Lebih jauh lagi sugiyono menyatakan secara spesifik, fenomena ini 

disebut variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan 

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, intrumen penelitian 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah 

instrument yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah 

variabel yang diteliti. Instrument-intrumen penelitian akan digunakan untuk 

melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang 

akurat, maka setiap intrumen harus mempunyai skala. 

Dalam penelitian ini, digunakan instrumen penelitian untuk mengukur 

variabel yang diteliti, penulis menggunakan Skala Likert. Menurut sugiyono 

(2010:107), mengemukakan “Skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator yang 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen penelitian berupa pernyataan yang kemudian diberi skor atas 
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jawaban yang hendak diberikan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi yang sangat positif sampai 

sangat negative. Berikut ini table skala Likert dengan skor jawaban (sugiyono, 

2010:108). 

Tabel 3.2  

Skor Pernyataan Responden 

Jawaban Skor (+) Skor (-) 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-Ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 5 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan ( Library Reseach), yaitu studi dilakukan anatara lain 

dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur, bahan 

kuliah, dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian. Hal ini di lakukan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan 

mengenai masalah yang sedang dibahas.  
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2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu peninjauan lapangan secara 

langsung pada lokasi atau objek penelitian untuk memperoleh data dengan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan lapangan obyek penelitian.  

b. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang efisien dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan tertutup atau internet kepada 

responden yang dijadikan sampel penelitian. 

 

3.7 Analisis Data  

Untuk mengambil data yang berkaitan dengan Profesionalisme Pegawai  

dan Produktivitas Kerja  digunakan kuesioner, untuk dianalisis tentang 

kelayakan instrumen tersebut untuk mengambil data. Baik tidaknya alat tersebut 

dapat dilihat dari validitas dan reliabilitas kuesioner. 

 

3.7.1 Uji Validitas  

Menurut sugiyono (2019:137), “ada dua syarat penting yang berlaku untuk 

kuesioner, yaitu valid dan reliabelnya instrumen yang ada dalam kuesioner 

tersebut, untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas”.   

Dalam penelitian ini, kuesioner sebagai instrumen penelitian diuji tertulis 

dahulu sebelum dilakukan analisis data atas data yang dihimpun. Adapun uji 
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instrumen yang digunakan adalah uji validitas yaitu uji instrumen yang 

ditunjukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

objek yang relevan.  

Uji validitas ini menggunakan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛(Σ𝑥𝑦) − (ΣxΣy)

√[𝑛Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2[𝑛Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2]]
 

Dimana: 

rxy = Koefisien Korelasi tiap item 

n  = Jumlah subyek uji coba 

x = Skor dari setiap butir  

y = Skor total  

Bersumber dari hasil korelasi tersebut selanjutnya mengkonsultasikan 

dengan koefisien korelasi pada taraf kesalahan 5% setelah konsultasi inilah 

dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen. Apabila hasil perhitungan lebih 

besar dari pada nilai tabel, berarti butir soal dikatakan valid dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpulan data. Sebaliknya bila hasil perhitungan koefisien 

korelasi lebih kecil dari nilai tabel, berarti butir tersebut tidak valid. 
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3.7.2 Uji Reliabilitas  

Menurut sugiyono (2010; 147), “Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukan sejauh mana alat pengukuran yang dipercaya atau dapat 

diandalkan”. Koefisien alat ukur yang umumnya digunakan adalah Cronbach 

alpha (α). Koefisien ini didasarkan pada konsistensi internal dari alat ukur yaitu 

rata-rata korelasi item-item yang membentuk sebuah alat ukur.  

Bila item-item tersebut di standarisasikan sehingga standar deviasi satu. 

Teknik alat ukur yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) alat 

ukur adalah dengan menggunakan rumus: 

 

𝑎 =  
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

Σ𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

 

Dimana :   

 

K = Jumlah butir 

Vi = Varian dari butir ke-i 

Vt = Varian total butir 
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3.7.3 Analisis Statistik  

Dalam penelitian ini, analisis statistik yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui respon dari 

unit analisis terhadap indikator pada masing-masing variabel yang diteliti secara 

parsial. Informasi yang disajikan oleh kajian deskriptif  ini dapat membantu kita 

untuk memahami karakteristik suatu kelompok dalam kondisi tertentu, berfikir 

sistematik mengenai berbagai aspek dari kondisi tertentu, menawarkan ide 

untuk penyelidikan atau penelitian lebih lanjut dan membuat keputusan-

keputusan sederhana. 

Selanjutnya dilakukan analisis inferensial berupa pengujian hubungan antar 

variabel. Dalam menghitung besarnya hubungan antara variabel, penulis 

menggunakan rumus korelasi product moment pearson sebagai berikut 

(Sugiyono, 2010:213). 

𝑟𝑥𝑦 =  
Σ𝑥𝑦

√[Σ𝑥2𝑦2]
 

 

 Dimana:  

𝑟𝑥𝑦= Korelasi antara variabel x dan y 

x = (𝑥𝑖−�̅�) 

y = (𝑦𝑖−�̅�) 
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Menurut Sugiyono (2010:108), untuk dapat memberi interpretasi terhadap 

kuat lemahnya hubungan variabel X dan variabel Y, maka dapat digunakan 

pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

 Pedmonan Untuk Menmberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Selanjutnya dari hasil perhitungan koefisien korelasi ini dilanjutkan 

perhitungan koefisien determinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, biasanya 

dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

𝐾𝑑 =  𝑟2  × 100% 

Dimana: 

Kd  = Koefisien determinasi 

r  = Koefisien korelasi 
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Sementara untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel, 

penulis menggunakan persamaan regresi linier sederhana yang juga bermanfaat 

untuk menghitung prediksi variabel dependen apabila variabel dependen 

ditentukan nilainya. Adapun untuk menghitung regresi linier sederhana ini 

persamaannya adalah:  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Dimana: 

Y= Variabel terpengaruh (dependen) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

x = Variabel independen 

Selanjutnya untuk menentukan pengaruh antara variabel profesionalisme 

terhadap produktivitas pegawai, ditempuh uji hipotesis statistik dengan kriteria: 

Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh antara Profesionalisme Pegawai terhadap 

Prouktivitas Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang.  

Hα : ρ ≠ 0  Terdapat pengaruh antara Profesionalisme Pegawai terhadap 

Prouktivitas Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang. 

Hasilnya jika thitung > ttabel maka Ho ditolak atau Ha diterima. Untuk 

pengujian hipotesis ini penulis menggunakan paket statistic Programme for 

Social Science (SPSS) versi 25.0 
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3.7.4 Analisis Hipotesis Uji F (Simultan) dan Uji T (Parsial) 

Analisis hipotesis uji F Simultan dan T Parsial Uji ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh bersama – sama variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dimana Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima atau secara bersama – sama 

variabel dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya 

Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima atau secara bersama – sama variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel 

terikat maka akan digunakan probability sebesar 5% (α = 0,5). 

Jika sig > α (0,5), maka H0 diterima H1 ditolak. 

Jika sig < α (0,5), maka H0 ditolak H1 diterima 

Sedangkan uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing – masing 

variabel terikatnya. Dimana Ttabel > Thitung, H0 diterima dan jika Ttabel < 

Thitung, maka H1 diterima, begituun : 

Jika sig > α (0,5), maka H0 diterima H1 ditolak. 

Jika sig < α(0,5), maka H0 ditolak H1 diterima. 
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3.7 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

Penelitian yang dijadikan obyek adalah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang yang 

beralamat Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Telp. (0260) 418116 – 418120 – 

418118 Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat 41271.  

Sedangkan lamanya penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret  2020 -  

September 2020 dengan perincian dan  skala waktu sebagai berikut : 

1. 4 bulan digunakan untuk persiapan, yaitu : 

a. Melaksanakan penjajagan. 

b. Melaksakan konsultasi. 

c. Pembuatan matriks dan bimbingan.  

d. Menyusun Usulan Penelitian BAB I, II, III. 

e. Seminar UP. 

2. 3 bulan digunakan untuk tahap penelitian terdiri dari : 

a. Penelitian. 

b. Pengumpulan data. 

c. Pengolahan atau analisis data. 

3. 3 bulan digunakan untuk tahap penyusunan laporan penelitian dalam 

bentuk skripsi, yaitu : 

a. Penulisan skripsi.  

b. Bimbingan. 

c. Sidang skripsi 
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Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan jadwal kegiatan penelitian tersebut 

dapat di lihat pada tabel 3.4 mengenai jadwal penelitian dan penyusunan 

skripsi sebagai berikut : 

Tabel 3.4  

Jadwal Penelitian dan Penyusunan Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PERSIAPAN

Penjajagan

Studi 

Kepustakaan

Konsultasi

Penyusunan 

Usulan 

Penelitian 

BAB I-III

 Seminar UP

2 PELAKSAN

AAN 

Penelitian

Pengumpulan 

data

Pengolahan/ 

Analisis data

3 PENYUSUN

AN SKRIPSI

Penulisan 

skripsi BAB 

IV-VBimbingan 

Skripsi

Sidang 

Skripsi

Okto Nov DesNo Keterangan

Tahun  2020

Mar April Mei Juni Juli Agus Sep
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