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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Lokasi, Waktu, dan Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannnya penelitian untuk 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di 

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Bandung tepatnya di gedung 20 

bagian Unit Pusat Penelitian Informatika, yang beralamat di Jalan Sangkuriang 

Bandung. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah berdasarkan pada latar 

belakang permasalahan yang terjadi di lembaga tersebut melalui studi 

pendahuluan yang peneliti lakukan, dan dikarenakan sebelumnya peneliti 

melaksanakan Program Latihan Profesi (PLP) terhadap proses Pendidikan dan 

Pelatihan pada Bagian Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung.  

Adapun waktu penelitian yang dilakukan mulai Oktober tahun 2015 sampai 

selesai. Dengan demikian hal tersebut dinilai cukup dan sesuai untuk mewakili 

sampel yang akan diteliti, yaitu seberapa positif dan signifikan hubungan antara 

motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Pusat Penelitian Informatika LIPI 

Bandung.  

B. Pendekatan dan Metode Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Peneliti memilih pendekatan ini dikarenakan pendekatan ini diyakini dapat 

membantu menjawab permasalahan yang dilakukan dengan proses pencatatan 

dan analisa data hasil penelitian secara statistik. Menurut Zainal Arifin, 

(2011:29) : 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menjawab 

variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang 

dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data 

yang dikumpulkan tertama data kuantitatif.  
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Metode penelitian yang digunakan yaitu metode korelasional, karena 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hubungan antara variabel 

X dan variabel Y. Variabel X yaitu motivsi kerja dan variabel Y adalah kinerja 

pegawai. Menurut  Arifin, (2011: 48):  

Penelitian korelasional bertujuan untuk menguji hipotesa yang dilakukan 

dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi 

(r) antara variabel-variabel tersebut, agar dapat ditentukan variabel-variabel 

mana yang berkorelasi.  

C. Desain Penelitian  

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. 

Variabel X yaitu motivasi kerja dan variabel Y yaitu kinerja pegawai. Adapun 

hubungan antar variabel X dan variabel Y digambarkan dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.1 

Model Desain Hubungan Antar Variabel 

                                            Variabel Y 
                                     (Dependent Variabel) 

 
Variabel X 
(Independent Variabel)         

 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

Motivasi Kerja 

(X) 

Kualitas  

(XY1) 

Kuantitas  

(XY2) 

Penggunaan Waktu Kerja 

(XY3) 

Kerja Sama 

(XY4) 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi (population/universe) adalah keseluruhan elemen, atau unit analisis 

yang memilki ciri/karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian 

atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian, sering 
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digunakan populasi dan sampel. Zainal Arifin (2011, hlm. 215) menyebutkan 

bahwa, “populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, 

benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi. Sedangkan menurut Trianto 

(2010, hlm. 255) mengungkapkan bahwa : “populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian.”  

Sugiyono (2010: 80) mendefinisikan “populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai di Bagian Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung. 

Daftar karyawan yang menjadi responden terdapat pada tabel di bawah ini yaitu 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Daftar Pegawai Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika 

LIPI Bandung 

No. Nama Bagian Jumlah 

Pegawai  

1. ES dan Keltian  4 

2. Bagian TU 2 

3. Subbag Keuangan 8 

4. Subbag Kepegawaian 4 

5. Subbag Umum 6 

6. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi 3 

7. Subbid Pengelolaan  1 

8. Subbid Diseminasi 8 

9. Peneliti 50 

 Jumlah  86 

Sumber : Bagian Kepegawaian Pusat Penelitian Informatika LIPI    

Bandung  
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Berdasarkan data diatas, maka yang menjadi populasi adalah seluruh 

pegawai Bagian Pusat Penelitian Informatika LIPI Bandung yang berjumlah 86 

orang yang merupakan populasi sasaran (target populasi).  

2. Sampel  

Menurut  Zainal Arifin (2011, hlm. 215), “sampel adalah sebagian dari 

populasi yang akan diselidiki atau dapat juga dikatakan bahwa sampel adalah 

populasi dalam bentuk mini (miniature population).”  Sedangkan menurut Gulo 

(2003, hlm. 78) : “sampel sering juga disebut contoh, yaitu himpunan bagan 

(subset) dari suatu populasi.” 

Dengan demikian sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu seluruh 

pegawai yang ada di Bagian Pusat  Penelitian Informatika LIPI Bandung yaitu 

berjumlah 86 orang.  

Tetapi dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, 

sampel yang dapat dijadikan sebagai responden hanya 31 orang dikarenakan 

pegawai-pegawai yang berada di sub bagian Unit Kerja Pusat Penelitian 

Informatika tersebut sedang melakukan studi di luar negeri dan dalam wilayah 

Indonesia, disamping itu pegawai-pegawai tersebut sedang melakukan tugas 

kerja keluar kota, sehingga untuk menghemat waktu dalam pelaksanaan 

penelitian peneliti memutuskan untuk menetapkan sampel bagi pegawai yang 

berada di tempat saja yaitu 31 orang.  

Alasan peneliti mengambil sampel sebanyak 31 orang dikarenakan selain 

menghemat waktu dalam pelaksanaan penelitian disamping itu menurut Roscoe 

dalam buku Research Methods For Bussiness (1982: 253), bahwa ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 orang. Oleh karena itu 31 

orang menurut peneliti kuota tersebut sudah memenuhi kuota minimal dalam 

penentuan sampel penelitian yaitu 30 orang.   

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Sugiyono (2014, hlm. 38) mengungkapkan bahwa “Variabel merupakan 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel adalah bagian dari 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti sehingga peneliti dapat 

menarik kesimpulan dari hasil variabel tersebut.  

Adapun definisi operasional adalah variabel-variabel yang diamati atau 

diteliti, yang bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran pengamatan 

terhadap variabel-variabel yang bersangkutan, serta  pembagian instrumen (alat 

ukur). Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan penafsiran 

istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja menurut Hasibuan (2003:95) adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja sesorang agar mau bekerja 

sama, bekerja efektif dan terintergrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan. Adapun yang dijadikan fokus dalam motivasi dalam 

penelitian ini dibatasi oleh aspek:  

a. Need for achievement (kebutuhan berprestasi) 

b. Needs for power (kebutuhan untuk kekuasan) 

c. Needs for affiliation (kebutuhan berafiliasi) 

2. Kinerja menurut Moeheriono (2009: 61) yaitu hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas 

tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. Adapun yang dijadikan fokus dalam kinerja dalam 

penelitian ini dibatasi oleh aspek: 

A. Kualitas kerja 

B. Kuantitas kerja 

C. Penggunaan waktu kerja 

D. Kerja sama  

F.   Instrumen Penelitian 

Menurut  Zainal Arifin (2011, hlm. 225), ”instrumen merupakan komponen 

kunci dalam suatu penelitian. Mutu instrumen akan menentukan mutu data mutu 

yang akan digunakan dalam penelitian, sedangkan data merupakan dasar 

kebenaran empirik dari penemuan atau kesimpulan dari penelitian”. Instrumen 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes lisan. Oleh karena itu, 

alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain: 

a. Jenis instrumen penelitian 

1) Angket  

Angket menurut Riduwan (2013, hlm. 71) yaitu “daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai 

dengan permintaan pengguna”. Tujuan dari angket dalam penelitian ini adalah 

untuk memperoleh data yang diinginkan, selain itu juga responden dapat 

menjawab pertanyaan dengan bebas dan tidak terpengaruh siapa pun.  

Dalam penelitian penulis menggunakan angket tertutup yaitu “angket yang 

dsajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk 

memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya” (Riduwan, 

2013, hlm 72). Selain itu, dengan menggunakan angket tertutup ini dapat 

membantu responden menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti 

dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul.  

2) Observasi Lapangan 

“Metode survei (observasi) adalah penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-
keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik 
dari suatu kelompok ataupun suatu daerah”. (Nazir, 1988:65).  

Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data geografis yang aktual 

dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian melalui 

pengamatan kondisi atau keadaan daerah penelitian. Observasi lapangan 

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, menggunakan 

daftar check list dan instrumen observasi.  

3) Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan 

sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian dan dapat 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang ada relevansinya 

dengan permasalahan dalam penelitian, seperti data jumlah pegawai, 

rekapitulasi absensi pegawai beberapa bulan belakang, data kinerja pegawai 

sebagai perbandingan untuk dapat dianalisis peneliti.  
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4) Studi Literatur 

Studi literatur yaitu mempelajari buku-buku, jurnal dan lain sebaginya yang 

berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dengan objek 

penelitian. Sehingga dengan studi litelatur ini digunakan untuk memperoleh 

data empiris yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti membaca dan mempelajari sumber-

sumber informasi yang berkaitan dengan motivasi kerja pegawai pada sebuah 

perusahaan dan pencapaian kinerja yang mereka lakukan.  

G.   Penyusunan Instrumen 

Pada penelitian ini peneliti menyebarkan angket kepada sampel penelitian 

yang berjumlah 86 orang pegawai di Unit Kerja Pusat Penelitian Informatika 

yang telah dipilih menjadi sampel penelitian ini oleh peneliti.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan instrumen 

angket adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun kisi-kisi dari angket atau kuesioner 

2. Merumuskan alternatif jawaban. Pada penelitian ini alternatif jawaban 

kuesioner menggunakan skala interval, dimana option yang positif 

memiliki nilai yang lebih besar dari pada option yang negatif. 

3. Menetapkan skala penelitian kuesioner. Skala penelitian jawaban 

kuesioner menggunakan skala likert, dimana tiap alternatif jawaban diberi 

skor dari yang tertinggi sampai terendah.  

4. Melakukan uji instrumen. Sebelum pengumpulan data yang sebenarnya 

dilakukan, angket yang akan digunakan terlebih dahulu diuji cobakan, 

pelaksanaan uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-

kekurangan pada item angket.  

H.   Teknik Pengembangan Instrumen 

a. Uji validitas 

Uji validitas diperlukan sebagai upaya memaksimalkan kualitas alat ukur, 

agar kecenderungan keliru dapat diminimalkan. Dengan demikian uji validitas 
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adalah tempat kedudukan untuk menilai kualitas semua alat dan prosedur 

pengukuran. 

Menurut Zainal Arifin (2009, hlm. 247) : “validitas suatu tes erat 

kaitannya dengan tujuan penggunaan tes tersebut. Namun tidak ada validitas 

yang berlaku secara umum. Artinya, jika suatu tes dapat memberikan informasi 

yang sesuai dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, maka tes 

valid untuk tujuan tersebut. 

     
  ∑   ∑   ∑  

√  ∑    ∑   }   ∑    ∑   }
 

  

                        

  N    = Banyaknya subjek 

  X    = Nilai Pembanding 

  Y    = Nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. 

Menurut  Zainal Arifin (2009, hlm. 257), “untuk dapat memberikan 

penafsiran terhadap koefisien dapat menggunakan kriteria sebagai 

berikut.”: 

 Tabel 3.3  

Kriteria Acuan Validitas Soal 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0.81 - 1.00 Sangat Tinggi 

0.61 - 0.80 Tinggi 

0.41 - 0.60 Cukup 

0.21 - 0.40 Rendah 

00.00 - 0.20 Sangat Rendah 

(Zainal Arifin 2009, hlm. 257) 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Zainal Arifin (2012, hlm. 248) : “reabilitas adalah derajat 

konsistensi instrumen yang bersangkutan.” Realiabilitas bersangkutan dengan 

instrumen yang layak atau tidak layaknya instrumen tersebut dengan 

menyesuaikannya  dengan kriteria yang telah ditetapkan.  
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Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

korelasional dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya.  

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah Koefisien Alfa () dari Cronbach (1951), yaitu: 

 




























St

Si

k

k
r 1.

1
11

 

Keterangan:  

r11 = nilai realibilitas 

∑Si = jumlah varians skor tiap-tiap item 

St  = varians item 

k  = jumlah item  

Reliabilitas angket terbukti apabila r hitung > r tabel dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Apabila r hitung < r tabel maka angket dinyatakan tidak 

reliable.   

Untuk menyimpulkan hasil uji reliabilitas terhadap rumus yag digunakan di 

atas, maka dapat dilihat dari tabel rentang hasil pengukuran reliabilitas berikut:  

Tabel 3.4 

Tabel Rentang Hasil Pengukuran Reliabilitas 
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I.    Teknik analisis data 

Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan untuk menganalisis sebuah 

data. Tujuan dari teknik analisis data ini adalah untuk mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik data dapat dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.  

Analisis data merupakan bagian yang amat penting, karena dengan analisis 

tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian (Moc Nazir: 1999:212). Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik yaitu suatu cara ilmiah untuk 

mengumpulkan, menyusun, mengkaji dan menganalisa data penelitian. Analisis 

data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dan 

kinerja pegawai ini adalah teknik korelasi Rank Spearman.  

Menurut Sugiyono, (2011: 207) ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

dalam mengaanalisis data yaitu:  

1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. 

2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden. 

3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. 

4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. 

5. Melakukan perhitungan untuk mengajukan hipotesis yang telah diajukan.  

Teknik analisis data diarahkan kepada pengujian hipotesis yang diajukan 

serta untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. 

a. Menghitung Skor Penelitian 

Perhitungan skor ini digunakan peneliti dalam menjawab rumusan masalah 

mengenai hubungan antara motivasi kerja dan kinerja pegawai. Skor yang telah 

didapat dari hasil penelitian kemudian diinterpretasikan kepada kriteria untuk 

mengetahui kuat atau tidaknya persentase penilaian.  

Skor yang telah didapat dari hasil perhitungan, kemudian 

diinterprestasikan ke dalam tabel kriteria interprestasi skor penelitian. 

Penginterprestasi ini digunakan dengan tujuan agar skor yang diperoleh dari 

perhitungan dapat dideskripsikan sebagai hasil pengolahan data.  
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Adapun tabel kriteria interprestasi skor penelitian adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.5 

Kriteria Interprestasi Skor Penelitian 

Skor Rata-rata (%) Tingkat Hubungan 
0 – 20 Sangat Lemah 
21 – 40 Lemah 
41 – 60 Cukup 
61 – 80 Kuat 
81 – 100 Sangat kuat 

(Riduwan, 2007:18) 

Alasan peneliti menggunakan Kriteria interpretasi skor penelitian menurut 

Riduwan adalah karena kriteria interpretasi yang dikemukakan oleh Riduwan 

sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, yaitu untuk 

mengetahui tingkat hubungan antara variabel X (motivasi kerja) dengan 

variabel Y (kinerja pegawai) melalui proses pengolahan data yang dilakukan 

oleh peneliti.  

b. Uji Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris dan dengan pengujian tersebut 

maka akan didapat suatu keputusan  untuk menerima atau menolak suatu 

hipotesis. Sedangkan pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan 

menghasilkan suatu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis ini. 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan model statistik parametrik, analisis 

regresi sederhana dimaksudkan untuk mengetahui hubungan linear antara dua 

variabel.  

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi dengan bantuan 

komputer program Statistical Package Social Science (SPSS) versi 17.0 for 

Windows.  

1. Menentukan rumusan Ho dan Hi 

 Umum  

H0 :  = 0 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kinerja pegawai.  
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H1 :  > 0 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 

kerja dengan kinerja pegawai.  

 Khusus 

1. H0 :  = 0 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kualitas kerja pegawai.  

H1 :  > 0 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kualitas kerja pegawai.  

2. H0:  = 0 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kuantitas kerja pegawai.  

H1 :  > 0 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kuantitas kerja pegawai. 

3. H0 :  = 0 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan penggunaan waktu kerja pegawai.  

H1 :  > 0 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan penggunaan waktu kerja pegawai. 

4. H0 :  = 0 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kerja sama pegawai.  

H1 :  > 0 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kerja sama pegawai.  

c. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi ini ditujukan untuk melihat hubungan antara variabel X 

dan variabel Y. Penelitian ini menggunakan teknik Spearman’s rank 

correlation, alasan peneliti menggunakan teknik ini karena data yang diperoleh 

berupa data ordinal yang diperoleh dari angket dengan model skala likert. 

Seperti yang diungkapkan oleh Arifin (2011 : 274) bahwa,“korelasi tata 

jenjang menentukan hubungan dua variabel jika data kedua variabel itu 

berbentuk ordinal, atau data interval dan rasio yang diubah menjadi data 

ordinal. Selain itu jumlah sampelnya kecil (kurang dari 30)”. Adapun rumus 

yang digunakan adalah : 

=1- 
6åd² 

a(a²-1) 
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(Zainal Arifin, 2011:277) 

Keterangan : 

ρ  = koefisien korelasi Rank Spearman 

1  = bilangan tetap 

6  = bilangan tetap 

a  = jumlah sampel 

Σd2 = jumlah deviasi kuadrat (selisih rank variabel X dan Y) 

Untuk mengidentifikasi tinggi rendahnya koefisien korelasi atau 

memberikan interpretasi koefisien korelasi digunakan tabel kriteria sebagai 

berikut. 

Tabel 3.6 

Kriteria Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Korelasi 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 

(Sugiyono, 2010:257) 

d. Uji Signifikansi 

Setelah mendapatkan nilai koefisien korelasi, adapun langkah selanjutnya 

yaitu melakukan uji signifikansi untuk mengetahui penerimaan atau penolakan 

hipotesis. Uji signifikansi dilakukan dengan perhitungan uji t, dilakukan 

dengan rumus sebagai berikut. 

t= rn-2 

²
 

 
(Riduwan, 2012:139) 

Keterangan : 

t : uji signifikansi 

r : koefisien korelasi 

n : jumlah sampel 
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Selanjutnya setelah didapatkan nilai t hitung untuk melakukan pengujian hipotesis 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dimana: 

 Apabila thitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima (terdapat hubungan 

antara variabel X dengan variabel Y) 

 Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak (tidak terdapat 

hubungan antara variabel X dengan variabel Y). 

J.   Prosedur Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Melaksanakan observasi ke lokasi penelitian 

b. Melaksanakan studi pendahuluan 

c. Menyusun proposal penelitian 

d. Membuat lembar pengesahan proposal penelitian 

e. Melakukan bimbingan dengan pembeimbing skripsi 

f. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian  

g. Membuat instrumen penelitian beruapa angket dengan pertanyaan yang 

memiliki pilihan objektif model pilihan ganda yang mengacu pada kisi-

kisi instrumen yang telah ditetapkan. 

h. Melakukan uji coba instrumen terhadap sampel yang tidak termasuk 

kepada sampel penelitian sebenarnya di Unit Kerja Pusat penelitian 

Informatika LIPI Bandung. 

i. Menganalisis hasil uji coba instrumen, kemudian merevisi dan 

memutuskan soal yang akan dijadikan instrumen penelitian 

j. Melakukan penelitian 

k. Menganalisis dan mengolah data hasil penelitian 

l. Menyusun laporan hasil dari penelitian.   

 

 

 


