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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian memiliki beberapa definisi, salah satunya dikemukakan oleh Narbuko 

dan Achmadi (2007, hlm. 3) yaitu penelitian adalah suatu kegiatan obyektif dalam 

usaha menemukan dan mengembangkan serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan 

atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang 

intensif dalam pengembangan generalisasi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

sebagaimana dikemukana oleh Sugiyono (2009, hlm 14) dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan, dimana dalam penelitian ini penulis ingin 

menggambarkan, mendeskripsikan dan memapar lebih dalam mengenai hubungan 

kredibilitas kepemimpinan perkumpulan petani pemakai air (P3A) terhadap 

pengelolaan produksi usahatani di Kampung Ciwangun Kecamatan Parongpong. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Hadjar (dalam Sudjarwo dan Basrowi 2009, hlm. 

85) dimana dalam penelitian kuantitatif desain penelitian dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis, yaitu: desain penelitian ex post de facto, desain penelitian 

deskriptif, dan desain penelitian eksperimen. 

Menurut Emzir (2009, hlm. 28), pendekatan Kuantitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi 

kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan 

observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen 

dan survei yang memerlukan data statistik. 
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Menurut Sugiyono (2012, hlm. 7) menjelaskan bahwa “Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 6) menjelaskan bahwa “Metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian adalah suatu cara 

yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan 

mencapai tujuan dari penelitian tersebut.  

Sugiyono (2014, hlm. 14) dalam bukunya menerangkan bahwa penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Wirartha (2006, hlm. 140) dalam bukunya menerangkan bahwa penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik 

(angka) yang diolah dengan metoda statistika. Adapun metode deskriptif yang 

digunakan pada penelitian kuantitatif dikenal dengan sebutan statistik deskriptif. 

Menurut Sudjarwo dan Basrowi (2009, hlm. 324) mengemukakan bahwa “Statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 234) Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 
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Sedangkan pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2005, hlm. 21) adalah 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Penyajian data yang termasuk ke dalam statistik deskriptif menurut Sudjarwo dan 

Basrowi adalah melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, perhitungan modus, median, 

mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data, melalui perhitungan 

rata-rata standar deviasi, perhitungan prosentase. Adapun teknik penyajian data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan perhitungan parametrik. 

B. Partisipan 

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan beberapa partisipan yaitu ketua dari 

organisasi P3A kampung Ciwangun,  warga kampung Ciwangun RW 15 kecamatan 

parongpong, ketua RW 15 dan ketua RT 03. Partisipan dalam penelitian ini 

merupakan seluruh pihak yang terlibat pada saat peneliti melakukan penelitian 

tersebut. Partisipan yang paling berperan yaitu warga masyarakat RW 15 yang 

dominan berprofesi sebagai petani pengguna air yang akan dijadikan sebagai subjek 

penelitian dan juga responden yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Sedangkan ketua RW 15 dan ketua RT 03 peneliti pilih sebagai 

informan karena turut memberi informasi soal organisasi P3A dan memberi data 

warga kampung Ciwangun yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, sedangkan 

ketua P3A itu sendiri memberikan informasi seputar organisasi P3A sehingga dapat 

memperkuat data-data yang peneliti dapatkan dari responden.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2006, hlm 242) adalah sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan menurut Sudjarwo dan Basrowi (2009, hlm. 255) 

“populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian”. 

Sehingga berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian populasi 

yaitu objek ataupun subjek sasaran penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu 

yang akan di teliti dan dikenakan kesimpulan. 
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Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam populasi sebagai subjek dari 

penelitian yaitu warga masyarakat RW 15 yang berjumlah 100 kepala keluarga 

dengan latar belakang pekerjaan yang notabennya sebagai petani. 

Sugiyono (2012, hlm. 81) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sejalan dengan hal 

tersebut Sudjarwo dan Basrowi (2009, hlm. 254) menjelaskan bahwa “sampel adalah 

sebagian dari populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi”. 

Jumlah besarnya penarikan sampel yang diambil dalam penelitian ini, berdasarkan 

dari pedoman penarikan sampel yang diberikan Arikunto (2006, hlm. 134) yaitu: 

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika 

jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% – 25% atau lebih, 

tergantung setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan untuk mengambil sampel sebesar 

15% dengan menggunakan teknik sampling yang termasuk ke dalam Probability 

Sampling (sampling peluang) yaitu menggunakan simple random sampling. Dimana 

pengertian sampling peluang menurut Sugiyono (dalam Purwanto 2010, hlm. 246) 

adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Maka dari itu jumlah 

sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

15

100
× 230 = 35 (dibulatkan) 

Maka sampel dalam penelitian ini dibulatkan yaitu menjadi berjumlah 35 kepala 

keluarga sebagai responden pelaksanaan penelitian dalam Hubungan Kredibilitas 
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Kepemimpinan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Terhadap Pengelolaan 

Produksi Usahatani Warga Kampung Ciwangun Kecamatan Parongpong. 

D. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2012, hlm. 102) mengemukakan bahwa “instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian mengenai Hubungan 

Kredibilitas Kepemimpinan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Terhadap 

Pengelolaan Produksi Usahatani di Kampung Ciwangun ini yaitu angket, dan 

pedoman observasi. 

Instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan 

tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus 

mempunyai skala. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 133) menyatakan bahwa: 

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif” 

Untuk menyusun kuisioner/angket dalam mengumpulkan data, mula-mula 

peneliti membuat intrumen penelitian yang kemudian dijabarkan kedalam tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Penyusunan Instrumen Penelitian 

Variabel Aspek Indikator 

Kredibilitas 

Kepemimpinan P3A 

(X) 

Kepercayaan 

 

1. Mengenal  

2. Mengerti  
3. Menyakini 

4. Percaya diri 

Kewibawaan 

 

1. Tanggung jawab 
2. Bijaksana 
3. Sabar 

4. Disiplin 

Kejujuran 1. Sesuai dengan 
kenyataan 
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 2. Rasional 
3. Objektif 

4. Apa adanya 
5. Terbuka 

Keahlian 1. merencanakan 

program kerja 
pemeriksaan 

2. menyusun 
program kerja 
pemeriksaan 

3. melaksanakan 
program kerja 

pemeriksaa 

4. menyusun kertas 
kerja 

pemeriksaan 

5. menyusun 

laporan hasil 
pemeriksaan 

Pengelolaan Produksi 

Usaha Tani (Y) 

Perencanaan 1. Identifikasi 
kebutuhan 

2. Pemanfaatan air 
3. Pengolahan tanah 

4. Jenis sayuran 
yang akan 
ditanam 

Pelaksanaan 1. Bertani sesuai 

prosedur 
2. Disiplin dalam 

menggunakan air 

Pengorganisasian 1. Bekerja sama 
dengan pengelola 
P3A 

2. Bekerja sama 
antar kelompok 

petani 

Evaluasi 1. Evaluasi dalam 
kegiatan bertani 

2. Evaluasi dalam 
pemanfaatan air 

(Sumber: Dokumen Peneliti, 2015) 
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Skala yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator-indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap jawaban pada kuesioner 

(angket) diberi skor sebagai berikut: 

a. Sangat setuju, diberi skor : 4 

b. Setuju, diberi skor   : 3 

c. Tidak setuju, diberi skor  : 2 

d. Sangat tidak setuju, diberi skor : 1 

Setelah instrument dibuat, proses selanjutnya yang dilakukan adalah dengan 

menguji validitas dan reabilitas. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kevalid-an suatu data dan keterpercayaan suatu data. Hal ini dilakukan karena 

instrumen yang baik adalah instrument yang masuk kedalam kategori valid dan 

reliebel. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bantuan SPSS versi 20.0 sebagai alat 

bantu untuk mempermudah perhitungan, dan uji validitas tersebut. Suatu item 

pertanyaan dikatakan valid, apabila koefisien korelasi product moment > r-tabel 

(Sofyan, 2014) 

a. Uji Validitas Angket  

Uji validitas digunakan sebagai sarana untuk mengukur kevaliditasan suatu 

akngket. Artinya, angket yang sudah diuji validitas diharapkan dapat mengukur apa 

yang mau diukur. Sopyan (2014, hlm.46) menjelaskan bahwa validitas adalah 

menunjukan sejauh manaa suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. 

Rumus yang digunakan dalam pengujian validitas ini adalah sebagai berikut:  

 

rhitung = 
𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑𝑌)

√𝑛(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)2√𝑛(∑ 𝑌2 )−(∑ 𝑌)2
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Keterangan : 

n = Jumlah responden 

x = Skor variabel 

Y = Skor total dari variabel 

(Sumber : Sopyan, 2014, hlm.48) 

 

Dalam pengolah data validitas, peneliti menggunakan bantuan software SPSS 

versi 20.0. Taraf signifikansi α = 0,05 Corrected Item Total  Correlation (rhitung) 

kemudian dibandingkan dengan rtabel. Apabila rhitung  > rtabel maka data dapat dikatakan 

valid, sebaliknya Apabila rhitung  ≤  rtabel maka data tersebut tidak valid. Derajat 

kebebasan (n-2) dimana n menjelaskan banyaknya jumlah responden. 

Adapun uji coba instrumen dilakukan terhadap 30 orang responden yang 

berprofesi sebagai petani di kampung Ciwangun Parongpong. 

Tabel 3.2 

Pengujian Validitas Intrumen Kredibilitas Pengelola P3A 

No. 

Item 

Corrected item total 

correlation 

r – tabel Ket 

1 0,564 

0,374 

Valid 

2 0,686 Valid 

3 0,770 Valid 

4 0,158 Tidak Valid 

5 0,603 Valid 

6 0,725 Valid 

7 0,747 Valid 

8 0,570 Valid 

9 0,498 Valid 

10 0,402 Valid 

11 0,675 Valid 

12 0,704 Valid 
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13 0,402 Valid 

14 0,545 Valid 

15 0,564 Valid 

16 0,532 Valid 

17 0,559 Valid 

18 0,636 Valid 

19 0,554 Valid 

20 0,653 Valid 

(Sumber: Pengolahan data penelitian dengan SPSS Versi 20.0) 

Dari hasil uji validitas variabel kredibilitas pengelola p3a sejumlah 20 item soal, 

1 item soal dinyatakan tidak valid karena rhitung > rtabel. Kelima item soal tersebut 

kemudian tidak digunakan. Meskipun demikian, 19 item soal yang valid, bisa 

digunakan dalam penelitian karena hasil ujinya menyatakan valid, artinya instrument 

tersebut bisa mengkur apa yang ingin diukur. Sedangkan hasil perhitungan validitas 

untuk variabel pengelolaan produksi usaha tani dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.3 

Pengujian Validitas Instrumen Pengelolaan Produksi Usaha Tani 

No. 

Item 

Corrected item total 

correlation 

r – tabel Ket 

1 0,789 

0,374 

valid 

2 0,727 Valid 

3 0.718 Valid 

4 0,667 Valid 

5 0,413 valid 

6 0,676 Valid 

7 0,615 Valid 

8 0,671 Valid 

9 0,510 Valid 
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10 0,560 Valid 

11 0,498 valid 

12 0,418 Valid 

13 0,789 Valid 

14 0,527 Valid 

15 0,420 valid 

16 0,676 Valid 

17 0,334 Tidak valid 

(Sumber: Pengolahan data penelitian dengan SPSS Versi 20.0) 

Dari hasil uji validitas sejumlah 17 item soal, 1 item soal dinyatakan tidak valid 

karena r-hitung > r-tabel. 1 item soal tersebut kemudian tidak digunakan. Meskipun 

demikian, 16 item soal yang valid, bisa digunakan dalam penelitian karena hasil 

ujinya menyatakan valid, artinya instrument tersebut bisa mengkur apa yang ingin 

diukur. 

b. Uji Reabilitas Angket/Kuisioner 

Keterpercayaan dan kehandalan suatu alat pengumpul data dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji reabilitas. Uji reablitas ini dilakukan dengan teknik Alpha 

Cronbach karena bentuk jawaban yang diberikan oleh responden adalah skala. 

Adapun dalam mengukur ketepan data yang reliabel dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini: 

 Tabel 3.4 

Nilai Koefisien Reabilitas 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0.00-0.199 Sangat Rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-1.00 Sangat Kuat 

Sumber:Sugiono (2013, hlm. 257) 
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Dalam hal ini, penulis menggunakan SPSS 20.0 untuk membantu dalam 

perhitungan reabilitas, adapuh hasil perhitungan reabilitas variabel pelatihan dan 

kemandirian belajar berkelanjutan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Reabilitas Kredibilitas Kepemimpinan P3A 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,897 19 

 

 

Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Reabilitas Pengelolaan Produksi Usaha Tani 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,887 16 

 

Dari hasil perhitungan reabilitas variabel pelatihan menggunakan bantuan SPSS 

versi 20.0 nilai alpha Cronbach yang diperoleh adalah 0.897, apabila dilihat dari tabel 

koefisien reabilitas maka instrument variabel kredibilitas dinyatakan reabilitas. 

Adapun nilai pengujian untuk variabel pengelolaan produksi usaha tani menggunakan 

SPSS versi 20.0 menghasilkan nilai 0.887, apabila melihat nilai tabel koefisien 

reabilitas, maka instrumen pengelolaan produksi usaha tani dinyatakan reabilitas. 

E. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan penelitian, 

tahap pengolahan data, serta tahap pelaporan. 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan sebuah tahap awal yang dilakukan sebagai awal dari 

sebuah penelitian. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendesain tujuan yang akan dicapai baik dalam pelaksanaan penelitian, pengolahan 

data, maupun pelaporan data. 
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Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan dan memilih masalah apa yang 

akan menjadi fokus dalam penelitian yang akan diteliti. Fokus masalah yang dipilih 

dalam penelitian ini yaitu hubungan kredibilitas pemimpin P3A terhadap pengelolaan 

produksi usaha tani warga Kampung Ciwangun RW 15 Kecamatan Parongpong. 

Kemudian peneliti melakukan identifikasi awal untuk pengenalan masalah yang akan 

diteliti tersebut, setelah itu identifikasi masalah dirumuskan kedalam proposal 

penelitian kemudian dikembangkan menjadi skripsi penelitian sebagai pelaporan 

akhir dari masalah dan rekomendasi yang dianjurkan melalui skripsi tersebut untuk 

kemudian berharap ada yang akan menyempurnakan kekurangannya pada penelitian 

yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. 

2. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan data 

a. Tahap Pengumpulan data 

Pada tahap ini, kuisioner/angket yang telah di uji validitas dan reabilitasnya 

kemudian disebar keresponden penelitian. Dalam proses penyebaran 

kuisioner/angket peneliti mula-mula memberikan pengarahan kepada responden 

tentang tujuan, dan maksud dari angket yang diberikan, kemudian memberikan 

pengarahan tentang tata cara pengisian kuisioner/angket ini. Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik simple random sampling. Adapun yang menjadi 

pertimbangan dalam hal ini adalah pengambilan anggota sampel dari populasi 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.  

b. Tahap pengolahan data 

Pada tahap ini, data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan 

rumus yang telah ditetapkan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah (1) 

Perhitungan kecenderungan umum skor (2) Uji distribusi normalitas data (3) 

Pengujian Hipotesis. Hasil dari pengelolah data ini, diharapkan akan membantu 

dalam proses yang dilakukan selanjutnya.  

c. Tahap Pelaporan 

Pada tahap ini, data yang telah diolah kemudian dianalisa dan dibahas dalam bab 

pembahasan penelitian yang dilakukan. Kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 
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F. Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Iqbal Hasan 2004, hlm. 29), analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 207) dalam penelitian kuantitatif, 

analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Sedangkan menurut Iqbal Hasan (2004, hlm. 30) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa “analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat 

analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, 

seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan 

dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam 

suatu uraian. 

Sedangkan pengertian statistik deskriptif menurut Sugiyono (2014, hlm. 207) 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Sedangkan menurut Iqbal Hasan (2004, hlm. 2) adalah bagian dari 

statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah 

dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan menguraikan atau 

memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data keadaan atau fenomena. 

Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada 

kumpulan data yang ada. 

Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain yaitu penyajian data melalui 

tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean 

(pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran 

data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.  

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian, dilakukan uji statistik yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Deskripsi hasil penelitian diantaranya dilakukan dengan 

cara : 

1. Menyeleksi data dan menentukan bobot nilai 
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Setelah angket di isi oleh seluruh responden, peneliti memeriksa jawaban 

responden berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu memilih data yang akan 

diolah, kemudian data yang telah terkumpul dibentuk dalam bentuk tabel. Selanjutnya 

menentukan bobot nilai untuk setiap item variabel penelitian dengan menggunakan 

skala likert dan telah ditentukan skor nya. 

2. Transformasi Data Ordinal menjadi Interval melalui (MSI) 

Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval (dalam Riduwan dan 

Kuncoro, 2012, hlm.30) sebagai berikut : 

a. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebar. 

b. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1,2,3,4 dan 5 

c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

proporsi. 

d. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi 

secara berurutan perkolom skor. 

e. Gunakan tabel distribusi normal, hitung Z untuk setiap proporsi kumulatif yang 

diperoleh. 

f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh 

g. Tentukan nilai skala 

h. Tentukan nilai transformasi dengan rumus Y – NS + [1 + (Nsmin)] 

3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas cara 

pengumpulan dan penyajian data. Statistika dekriptif hanya mereduksi, menguraikan 

atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan ke dalam beberapa 

besaran untuk disajika secara bermakna dan mudah dimengerti. (dalam Susetyo 2010, 

hlm. 4) 

Adapun data pengelohan dan rumus-rumus pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan ukuran data statistik yang diperlukan, diantaranya : mean, median, 

data terbesar (max), data terkecil (min) dan skor ideal. 

b. Mendeskripsikan setiap variabel dan indikator dari penelitian dalam bentuk 

persentase. 
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X = 
∑𝑓𝑥

𝑛
 

 

Xid = Bt x Ji 

 

4. Perhitungan kecenderungan umum skor 

Menurut Suziani (2014, hlm. 53) perhitungan umum kecenderngan umum skor 

responden dari setiap variabel untuk mengetahui keenderungan jawaban responden 

pada setiap variabel penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesesuaian data 

yang dihitung dengan skor idealnya, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Mencari skor rata-rata setiap variabel 

Keterangan:  
X = Rata-rata skor responden 

∑fx  = Jumlah skor dari setiap alternative jawaban 
N = Jumlah responden 

 

b. Mencari skor ideal setiap variabel 

 

 

 

Keterangan : 

Xid = Skor ideal setiap variabel 

Bt = Bobot tertinggi alternative jawaban 
Ji = Jumlah item untuk stiap variabel 

 
c. Mencari kecenderungan umum skor  

𝑝 =
𝑋

𝑋𝑖𝑑

×  100% 

Keterangan : 

P  = Proporsi skor rata-rata 
X = Jumlah skor hasil penelitian  

Xid = Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap 
responden pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi. 

5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2011, hlm. 105) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakan model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 
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nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas adalah sebagai berikut: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifkan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi 

antara variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonierita. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel independen. 

3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian 

sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan 

diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerace mengukur variabel-

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/Tolerance). Nilai cotoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terhadap 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang Homoskesdadatisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). 

6. Uji Distribusi Normalitas Data 
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Menurut Suziani (2014, hlm. 54) uji normalitas digunakan untuk menguji apa 

kah data yang diperoleh bersifat normal atau tidak. Pengujian ini dimaksud untuk 

menentuakan teknik analisis data yang digunakan. Jika data normal teknik yang 

digunakan adalah statistik parametris tetapi jika data tidak normal maka teknik 

statistik yang digunakan yaitu statistik nonparametris. Adapun uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kolmogolorov-smirnov dengan menggunakan 

SPSS Versi 20.0 

7. Uji Regresi Linear Berganda 

Arikunto (2013, hlm. 339) menjelaskan bahwa regresi berganda adalah analisis 

tentang hubungan antara satu dependent variabel dengan dua atau lebih independent 

variabel. Lebih lengkap, sopyan (2014, hlm. 301) menjelaskan bahwa Regresi 

berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat 

yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang 

berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel 

bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent).  

 

Adapun model regresi berganda yang dibentuk adalah  

 

 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

 
Keterangan : 

Y  = Variabel terikat 
b0,b1,b2 = Konstanta 

X1  = Variabel Bebas ke-1 
X2  = Variabel Bebas ke-2 
X3  = Variabel Bebas ke-3 

(Sumber:Sopyan, 2014, hlm. 301) 
 

8. Analisis Koefisien Korelasi Ganda 

 Korelasi ganda merupakan angka yang menunjjukan arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel indpenden bersama-sama atau lebih dengan satu variabel 

dependen (sugiyono, 2011, hlm. 232). Adapun rumus yang digunakan adalah  
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𝑅𝑦12 = √
𝑟𝑦𝑥12 + 𝑟𝑦𝑥22 − 2𝑟𝑦𝑥1𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4

1 − 𝑟𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4

 

Keterangan  
Ry12 : Korelasi antara X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y 
Ryx1 : Korelasi Product Moment anatar X1 dengan Y 

Ryx2 : Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y 
Ryx3 : Korelasi Product Moment antara X3 dengan Y 
Ryx4 : Korelasi Product Moment antara X4 dengan Y 

 

 Untuk dapat memberikan penafsiran pada koefisien korelasi yang ditemukan 

tersebut besar atau kecil, makan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut 

(sugiyono, 2011, hlm. 231): 

Table 3.7 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi 

 

(Sumber: Sugiyono, 2011, hlm. 231) 

 

Selanjutnya mencari koefisien determinasi dengan rumus 

KD = R2 x 100% 

Keterangan : 
KD = koefisien determinasi yang dicari 
R2  = koefisien korelasi 

 

Langkah selanjutnya adalah mencari f-hit dengan rumus 

𝑓ℎ𝑖𝑡 =

𝑅2

𝑘
(1 − 𝑟2 )

𝑛 − 𝑘 − 1

 

Keterangan : 
R = Koefisien Korelasi Ganda 

k = Jumlah Variabel Independent 
n  = Jumlah Anggota Sampel 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

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 
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 (Sumber : Sugiyono, 2013, hlm.266) 

Hasil perhitungan f-hit dibandingkan dengan f-tab dengan (dk=2), (dk=n-k-1) 

pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria pengujian adalah jika f-hit > f-tab maka 

terdapat korelasi yang signifikan dan jika f-hit < f-tab maka tidak ada korelasi yang 

signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


