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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan mengenai desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data yang digunakan peneliti. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada dan tidak ada 

hubungan antara variabel tipe kepribadian dan tipe gaya berpikir. Berdasarkan 

hal ini peneliti pun memilih metode kuantitatif untuk menganalisis penelitian. 

Pengujian yang dilakukan adalah uji regresi multinominal guna menghasilkan 

kesimpulan penelitian. Kemudian peneliti melakukan uji regresi sederhana 

yang digunakan untuk melihat kontribusi variabel pertama terhadap variabel 

kedua penelitian.  

B. Partisipan  

Partisipan yang terlibat dalam penelitian memiliki karakteristik berada 

pada usia produktif yaitu usia 25-44 tahun dan memiliki pekerjaan, atau 

sedang berapa pada tahap establishment. Pada tahap ini individu sedang 

berada pada usia produktif dimana ia sedang berusaha untuk menstabilkan 

karir yang sedang dimiliki (Brown, 2002). Partisipan penelitian adalah 

partisipan yang berdomisili di wilayah Bandung Raya.  

Sampel adalah perwakilan partisipan yang sudah ditentukan peneliti. 

Kriteria sampel penelitian ini disesuaikan dengan kriteria populasi yaitu 

individu pada usia produktif.  

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah melalui pendekatan 

non probability dengan teknik quota sampling dimana peneliti menentukan 

jumlah sampel yang akan diambil sebelum proses pengambilan sampel 

(Stopher, 2012; Khotari,2004; Sapsford & Jupp, 2006). Quota sampling 

dilakukan dengan cara menentukan batas jumlah sampel yang diinginkan 

sesuai dengan kriteria subjek penelitian (Sapsford & Jupp, 2006).  
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Sampel penelitian tersebar di beberapa perusahaan seperti PT. Wijaya 

Toyota, PT. Almanda Sejati Utama, PT. Bina Nusantara Prima, dan lain-lain. 

Peneliti menargetkan pada setiap perusahaan akan terkumpul maksimal 20 

orang. Hal ini ditetapkan karena melihat kondisi lapangan dan untuk 

meningkatkan efektivitas pengumpulan data peneliti. Berdasarkan sebaran 

tersebut peneliti kemudian menentukan batas jumlah sampel sebanyak 200 

orang dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kuota atau batas 

jumlah subjek ditentukan dengan dasar bahwa jumlah data tersebut cukup 

untuk dilakukannya proses analisis seperti analisis faktor, analisis 

item/koefisiensi item, uji regresi sederhana dan uji regresi multinominal. 

Selain itu peneliti pun melakukan penyebaran data sevariatif mungkin untuk 

menjamin kuota tersebut dapat mewakili semua partisipan yang ada.  

C. Variabel dan Definisi Operasional 

Berikut penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel penelitian. 

1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua variabel yang akan diuji. Kedua variabel 

tersebut adalah kepribadian dan gaya berpikir. Kepribadian adalah 

variabel independen penelitian, dan gaya berpikir adalah variabel 

dependen penelitian.  

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah definisi variabel secara praktikal. Berikut 

penjelasana mengenai definisi operasional variabel penelitian ini.  

a. Tipe Kepribadian 

Kepribadian adalah realisasi diri individu yang terbentuk dari 

kehidupan dan adaptasi dengan lingkungan. Kepribadian terdiri dari 

beberapa tipe dominan yaitu ekstravert, introvert, sensing, intuition, 

thinking, feeling, judging, dan perceiving. 
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b. Tipe Gaya Berpikir 

Gaya berpikir adalah cara-cara individu dalam berpikir guna 

memanfaatkan kemampuan yang ia miliki terkait untuk mendapatkan 

informasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gaya berpikir 

terdiri dari empat tipe yaitu concrete sequential (CS), abstract 

sequential (AS), abstract random (AR), concrete random (CR). 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur, satu alat ukur untuk setiap variabel 

penelitian.  

Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, peneliti melakukan uji 

coba pada kedua kuisioner. Uji coba diperlukan untuk mengetahui kualitas 

dari instrument yang akan digunakan dan dilakukan melalui uji validitas 

berupa uji validitas isi, uji validitas konstruk, dan uji validitas kriteria, 

kemudian peneliti juga melakukan uji reliabilitas terhadap alat ukur yang 

digunakan. Uji coba alat ukur dilakukan pada 200 responden yang 

dilaksanakan pada tanggal 14 Juni – 18 Juli 2016 dan tersebar pada subjek 

usia 25 – 44 tahun yang memiliki pekerjaan. 

1. Kepribadian 

Alat ukur untuk variabel kepribadian yang digunakan peneliti adalah 

instrument MBTI yang berasal dari teori kepribadian Jung dan telah 

dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers sejak tahun 1940, kemudian 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) dikembangkan kembali oleh David 

Kiersey. Huszco (1996) mengatakan bahwa Kiersey membuat ringkasan 

dari MBTI, sehingga sering kali disebut sebagai Short Version MBTI 

(Schullery & Schullery, 2006). Versi MBTI dan Kiersey sesuai secara 
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langsung dengan MBTI terdahulu, dimana ia memiliki kelebihan dari segi 

efektivitas waktu dan penyajian alat ukur (Bealing, Staley, & Baker, 

2009). Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan versi MBTI dari 

Kiersey untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan data 

dan respon dari subjek penelitian.  

1. Blueprint 

Pada tahapan ini peneliti membuat perencanaan alat ukur yang dibuat 

berdasarkan teori dan alat ukur yang sudah ada sebelumnya.  

1) MBTI 

Instrumen  MBTI yang digunakan adalah short version MBTI 

yang diadaptasi dari MBTI pengembangan dari David Keirsey dan 

telah dalam bentuk Bahasa Indonesia. Berikut tata cara pengisian, 

kisi-kisi, dan penyekoran instrument.  

a) Pengisian Instrumen 

Instrument terdiri dari 70 item, dimana di dalamnya terdapat 

pernyataan yang diikuti oleh dua pilihan untuk responden. 

Instruksi dalam alat ukur adalah “Kuisioner ini merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui tipe kepribadian Anda. 

Pilihlah satu jawaban dari dua pilihan yang tersedia (a atau b), 

dan isilah pada lembar jawaban yang telah disediakan. Isilah 

semua pertanyaan yang ada.  

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Kepribadian 

No Dimensi  Tipe Item Jumlah 

1 Fokus 

ketertarikan dan 

sumber energi 

Ekstrovert (E), 

Introvert (I) 

1, 8, 15, 22, 29, 36, 

43, 50, 57, 64 

10 
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2 Pengambilan 

informasi 

Sensing (S), 

Intuisi (N) 

2, 3, 9, 10, 16, 17, 

23, 24, 30, 31, 37, 

38, 44, 45, 51, 52, 

58, 59, 65, 66 

20 

3 Pembuatan 

keputusan 

Thinking (T), 

Feeling (F) 

4, 5, 11, 12, 18, 19, 

25, 26, 32, 33, 39, 

40, 46, 47, 53, 54, 

60, 61, 67, 68 

20 

4 Berurusan 

dengan 

lingkungan 

Judging (J), 

Perceiving (P) 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 

27, 28, 34, 35, 41, 

42, 49, 50, 55, 56, 

62, 63, 69, 70 

20 

Total 70 item  

 

Fungsi instrument adalah sebagai self report dalam hal 

mengaktegorisasikan tipe kepribadian individu. Pilihan a dan b 

pada setiap item merupakan pilihan dikotomi untuk setiap 

dimensi, dimana satu item mewakili satu dikotomi tipe 

kepribadian. Skor akhir diperoleh dengan penjumlahan item 

setiap kelompok dikotomi. Skor lebih dari 5 untuk dikotomi EI 

menunjukkan kecenderungan individu berada pada tipe 

ekstrovert. Skor lebih dari 10 untuk dikotomi SN, TF, dan JP 

menunjukkan kecenderungan individu pada tipe kepribadian S, 

T, dan J. Dimana hal ini berlaku sebaliknya. 

2. Gaya Berpikir 

Peneliti menggunakan instrument berupa kuesioner yang 

diadaptasi dan dikembangkan dari Gregorc Delineator Style yang 



31 
 

 

Tiara Maulida, 2016 

KONTRIBUSI KEPRIBADIAN TERHADAP GAYA BERPIKIR  
PADA USIA PRODUKTIF 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dikembangkan oleh Antony F Gregorc (1982) yang telah diperbaharui 

dalam edisi ke empat pada tahun 2009. Fungsi instrument adalah 

sebagai self-report dalam hal mengkategorisasikan tipe gaya berpikir 

dengan bentuk skala : rangking langsung. Berikut kisi-kisi instrument 

tipe gaya berpikir. 

Instrumen tipe gaya berpikir diadaptasi dan dikembang dari 

instrument asli Gregorc Delineator Style dalam bentuk Bahasa Inggris 

ke Bahasa Indonesia.  

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Gaya Berpikir 

No Dimensi Indikator  Item  Jumlah 

1  Concrete 

Sequential 

Individu berpikir secara 

konkrit dan teratur. 

1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 

6a, 7a, 8a, 9a, 10a 

10  

2 

Abstract 

Sequential 

Individu berpikir secara 

abstrak dan teratur dalam 

melihat lingkungan dan 

dirinya. 

1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 

6b, 7b, 8b, 9b, 10b 

 10 

3 Abstract 

Random 

Individu didominasi oleh 

perasaan dan emosi. 

1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 

6c, 7c, 8c, 9c, 10c 

 10 

4 

Concrete 

Random 

Individu berpikir secara 

konkrit dan random, tidak 

mementingkan keteraturan. 

 

1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 

6d, 7d, 8d, 9d, 10d 

 10 

Total  40 

 

a. Pengisian Instrumen 

Instruksi pengisian adalah sebagai berikut.  
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“Berikut ini terdapat kelompok-kelompok pernyataan dengan 

situasi tertentu. Setiap kelompok pernyataan terdiri dari empat 

pernyataan mengenai cara berpikir Anda. Silahkan baca 

pernyataan-pernyataan tersebut, lalu urutkan sesuai dengan 

kriteria kondisi diri Anda. Berikan angka 4 untuk pernyataan 

yang paling menggambarkan diri Anda. Angka 3 untuk 

pernyataan selanjutnya yang menggambarkan diri Anda. 

Angka 2 untuk pernyataan selanjutnya, dan angka 1 untuk 

pernyataan yang paling kurang menggambarkan diri Anda. 

Setiap pernyataan harus memiliki sebuah rangking dari 4,3,2, 

atau 1. Tidak ada dua pernyataan yang memiliki ranking yang 

sama.” 

a. Format jawaban : 4 3 2 1 

b. Jumlah item : 10 set pernyataan  

c. Penyekoran  

 

Tabel 3.3 

Penyekoran Instrumen Gaya Berpikir 

 1 2 3 4 5 Total 

A          

B          

C          

D          

 

 6 7 8 9 10 Total 

A          

B          

C          
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D          

 

    

CS AS AR CR 

 

1. Jumlahkan kesamping pada baris A pada kelima set dan 

letakkan hasil pada kolom total. Lakukan hal yang sama untuk 

baris B, C, dan D.  

2. Jumlahkan ke bawah setiap hasil penjumlahan A,B,C, dan D. 

Kemudian letakkan hasil penjumlahan A pada CS, B pada AS, 

C pada AR, dan D pada CR 

Lakukan pengecekan jumlah CS, AS, AR, dan CR. Apabila kurang 

atau lebih dari 100 maka silahkan untuk melakukan penghitungan 

ulang. 

3. Uji Validitas Isi dan Uji Keterbacaan 

Uji validitas isi dilakukan untuk mendapatkan penialai dari ahli 

terhadap konten alat ukur. Pengujian konten dilakukan melalui 

penilaian berdasarkan pendapat ahli kepada tiga orang dosen, yaitu Ibu 

Ita Juwitaningrum, S.Psi., M. Pd (dosen ahli), Bapak Drs. MIF. 

Baihaqi, M.Si (dosen ahli), Ibu Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi., Psi., 

CGA (asesor), dan Ibu Aundriani Libertina, Psi (asesor). Penilaian 

diberikan berdasarkan kesesuaian masing-masing item dengan 

indikator perilaku yang hendak diungkapkan oleh item dalam alat 

ukur. Penilaian dilakukan pada bulan Juni 2016.  

Uji keterbacaan dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

redaksi kata dalam sajian konten alat ukur pada responden. Uji 

keterbacaan dilaksanakan dengan meminta responden untuk membaca 

isi dari alat ukur dan meminta responden untuk memberikan evaluasi 
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terhadap keterbacaan setiap item yang ada. Subjek uji keterbacaan 

adalah mahasiswa dan beberapa orang bekerja di sekitar Bandung, dan 

dilaksanakan pada bulan Juni 2016.  

4. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan selama 22 hari pada subjek dari 

kelompok subjek yang memenuhi karakteristik subjek penelitian yang 

tersebar pada berbagai lokasi. Data uji coba yang terkumpul sebanyak 

200 orang dengan 166 orang atau 83% diambil secara offline dan 34 

orang atau 17% diambil secara online.  

5. Uji Validitas Konstruk  

Validitas mengacu pada ketepatan dan akurasi, sehingga uji 

validitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

akurasi alat ukur dalam melaksanakan fungsinya (Azwar, 2013). 

Peneliti menggunakan beberapa jenis uji validitas sebagai berikut.  

1) Uji Validitas Konstruk  

Uji validitas konstruk dilakukan dengan melihat kesesuaian 

alat ukur dengan teori yang digunakan peneliti. Alat ukur yang 

digunakan peneliti adalah alat ukur yang diadaptasi dari alat ukur 

asli sehingga dapat dipastikan kesesuaian isi alat ukur dengan teori 

yang ada. Validitas konstruk dilakukan dengan cara Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) dengan bantuan Lisrel 9.2. Pada 

pengolahan data dari MBTI menghasilkan nilai RMSEA 0,0534 

dan untuk Gregorc Delineator Style menunjukkan nilai RMSEA 

0,0 yang artinya model alat ukur dinyatakan fit karena nilai 

RMSEA ≤ 0,08 (Kusnendi, 2007). Kemudian instrument MBTI 

menunjukkan angka 0,432 dan instrument Gregorc Delineator 

Style menunjukkan angka 1,000. Nilai CFI yang berada pada 
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rentang 0-1 dengan artinya semakin mendekati angka 1 maka nilai 

CFI semakin baik (Kusnendi, 2007). 

Tabel 3.4 

Angka RMSEA dan CFI Variabel Kepribadian dan 

Gaya Berpikir 

Instrumen RMSEA CFI 

Kepribadian 0,0534 0,432 

Gaya Berpikir 0,000 1,00 

 

 

 

 

 

 

2) Analisis Item 

Analisis item dilakukan menggunakan aplikasi Winstep pada 

200 data responden pada proses try out (TO). Analisis item dilihat 

dari apakah ada item yang tidak sesuai (misfits) dengan pemodelan 

rasch. Item misfits diketahui dari nilai outfit mean square 

(MNSQ), outfit Z-Standard (ZTSD), dan point measure 

correlation (Pt-Mean Corr) yang dihasilkan. Pedoman interpretasi 

analisis item adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Kategori Nilai Koefisien Korelasi 

Data Nilai Kategori 

Outfit Mean Square 0,5 < MNSQ < 1,5 Dapat diterima 

Outfit Z-Standard -2,0 < ZSTD < +2,0 Dapat diterima 

Point Measure Correlation  0,4 <  Pt. Measure Corr < 0,85 Dapat diterima 

(Sumintono & Widhiarso, 2015) 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa item-item yang dianalisis 

item memiliki tingkat kebergunaan dengan level tertentu. Namun 

penggunaan item-item tersebut dapat dikembalikan lagi pada 

keperluan penelitian (Azwar, 2014). 

(a) Tipe Kepribadian (MBTI) 

Analisis item dilakukan pada item-item MBTI dari 200 data 

TO yang dikumpulkan oleh peneliti. Dari hasil olahan aplikasi 

Winstep , diketahui terdapat 23 item yang termasuk dalam 

kategori misfits, namun dengan pertimbangan menjaga 

keaslian dari alat ukur peneliti tetap menggunakan seluruh 

item asli yang ada pada alat ukur.  

(b) Tipe Gaya Berpikir (GDS) 

Analisis item pada item adaptasi dari instrumen Gregorc 

Delineator Style dengan jumlah 40 item dan 200 data TO 

yang dikumpulkan peneliti. Dari hasil olahan Winstep di atas, 

diketahui terdapat 3 item yang termasuk dalam kategori 

misfit, namun peneliti tetap menggunakan keseluruhan item 

untuk menjaga keaslian dari alat ukur yang digunakan.  

 

6. Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi, keterpecayaan, 

kestabilan, dan sebagainya, maka uji reliabilitas merupakan suatu uji 

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu alat ukur. 

Tingkat kepercayaan alat ukur dapat dilihat dari koefisien reliabilitas 

(rxx) yag memiliki rentang angka 1,00 – 0,00. Semakin tinggi angka 

koefisien reliabilitas, semakin terpercaya suatu alat ukur (Azwar, 

2013). Koefisien realibiltas dihitung menggunakan bantuan aplikasi 

Winstep dengan melihat angka Cronbach alpha.  
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Berikut ini dipaparkan hasil uji reliabilitas terhadap data try out 

penelitian ini.  

(a) MBTI 

Berikut hasil uji reliabilitas alat ukut MBTI. 

Tabel 3.6 

Reliabilitas Tipe Kepribadian 

Tipe 

Kepribadian 

Cronbach’s 

Alpha 

EI 0,74 

SN 0,71 

TF 0,79 

JP 0,73 

Hasil uji reliabilitas pada alat ukur variabel tipe kepribadian 

menunjukkan angka 0,71 – 0,79. Angka tersebut menunjukkan 

alat ukur variabel tipe kepribadian ini reliabel atau terpercaya 

dalam mengukur tipe kepribadian.  

 

(b) Gregorc Delineator Style 

Berikut hasil uji reliabilitas alat ukur Gregorc Delineator Style 

Tabel 3.7 

Reliabilitas Tipe Gaya Berpikir 

Tipe Gaya 

Berpikir 

Cronbach’s 

Alpha 

CS 0,79 

AS 0,75 

AR 0,72 

CR 0,78 
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Hasil uji reliabilitas pada alat ukur tipe gaya berpikir 

menunjukkan angka 0,72 – 0,79. Rentang angka tersebut 

menunjukkan alat ukur variabel tipe gaya berpikir ini reliabel 

atau terpercaya dalam mengukur tipe gaya berpikir.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan penyebaran kuisioner 

yang telah disusun berdasarkan alat ukur yang sesuai dengan variabel yang 

diteliti. Penyebaran dilakukan kepada subjek, sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan peneliti. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 19 Juli – 

14 Agustus 2016.  

F. Analisis Data 

Peneliti melakukan transformasi data mentah yang berbentuk ordinal 

menjadi data rasio menggunakan Rasch Model dengan bantuan aplikasi 

Winstep. Transformasi dilakukan dengan tujuan mengubah data ordinal yang 

memiliki kelemahan tidak mempunyai rentang interval yang sama menjadi 

data interval yang memiliki rentang interval yang sama (Kerlinger, 2004). 

Data rasio yang didapat dari hasil olahan aplikasi Winstep diambil dari kolom 

person measure dalam bentuk logit person. Nilai person logit didapatkan 

melalui proses yang melewati Odds ratio dan fungsi logaritma logarithm odd 

unit (logit) dengan persamaan matematis sebagai berikut.  

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑃

(1 − 𝑃)
 

Odds Ratio = perbandingan atau rasio 

P = Peluang 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 = 𝐿𝑜𝑔 (
𝑃

1 − 𝑃
) 

Logit = fungsi logaritma (Logarithm odd unit) (Sumintono & 

Widhiarso, 2015).  
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 Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan data hasil olahan 

aplikasi Winstep tersebut telah distandarisasi atau dibakukan dalam bentuk 

angka logit sehingga data dapat langsung diolah menggunakan statistik 

parametrik.  

 Pertimbangan penggunaan statistik parametrik lainnya adalah dari 

bentuk data penelitian, yaitu data kontinu dengan interval yang sama 

(Kerlinger, 2004). Data dengan bentuk kontinu baik interval maupun rasio 

pada umumnya berdistribusi normal (Miles & Bayard, 2007). Bentuk data ini 

sesuai dengan bentuk data hasil olahan aplikasi Winstep.  

Terkait pertimbangan normalitas Kelley (2009) menyebutkan sebuah 

batasan umum mengenai jumlah sampel, dimana sampel harus berjumlah 

lebih dari 30 untuk dikatakan normal, dengan populasi penelitian yang juga 

normal (Kelley, 2009). Uji normalitas tidak diperlukan pada data berjumlah 

besar, yaitu lebih dari 30, hal ini diungkapkan oleh beberapa ahli (Sudjana, 

Sutrisno Hadi dalam Usman & Akbar, 2006). Teorema Pusat Batas 

menyebutkan bahwa distribusi sampel normal apabila ukuran sampel 

berjumlah besar (Miles & Bayard, 2007; Kerlinger, 2004).  

 

1. Uji Regresi 

Uji regresi adalah digunakan untuk mengetahui korelasi dan 

kontribusi/pengaruh dari variabel kepribadian terhadap variabel tipe gaya 

berpikir pada usia produktif. Uji regresi sederhana dilakukan dengan 

bantuan SPSS.22. Uji regresi yang digunakan adalah uji regresi linier 

sederhana yang merupakan uji regresi untuk penelitian dengan satu 

variabel independen dan satu variabel dependen (Siregar, 2013).  
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  Kekuatan dan arah saling hubungan diantara dua atau lebih 

variabel ditunjukkan oleh statistik yang disebut dengan koefisien korelasi 

(r). Nilai mutlak koefisien korelasi memiliki rentang angka 0,00 – 1,00. 

Ketika nilai koefisien korelasi semakin mendekati angka 1,00 maka 

korelasi antar variable semakin kuat, sedangkan ketika nilai koefisien 

korelasi semakin mendekati angka 0,00 maka korelasi antar variabel 

semakin lemah. Nilai koefisien korelasi juga dapat memiliki tanda positif 

dan negatif yang menandakan arah hubungan antar variabel. Nilai 

koefisien korelasi dengan tanda positif  menunjukkan hubungan searah 

antar variabel, dan tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan antar 

variabel (Azwar, 2014). Batas signifikan koefisien korelasi adalah 0,05 

(Siregar, 2013). Bentuk Umum Regresi Linier Sederhana (Siregar, 2013):   

   Y = a + bX 
  Y  : peubah tak-bebas  X : peubah bebas 

  a  : konstanta   b  : kemiringan 

 

2. Uji Regresi Multinominal 

Selanjutnya dilakukan uji regresi multinominal yang dilakukan untuk 

melihat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, 

dimana variabel-variabel tersebut bersifat kategorik (Field, 2005). Uji 

regresi multinominal akan dilakukan dengan bantuan SPSS.22, dimana 

signifikansi kontribusi tersebut dilihat  dari tabel Model Fitting 

Information dan besarnya kontribusi dilihat pada tabel Pseudo R-Square 

kolom Cox and Snell. Kriteria signifikansi yang digunakan peneliti 

sebagai berikut.  

 

 

Tabel 3.8 

Kriteria Signifikansi Pengaruh 

Kriteria 
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Probabilitas > 0,05 H0 diterima 

Probabilitas ≤ 0,05 H0 ditolak 

(Siregar, 2013) 

G. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

a) Menentukan tema, masalah dan tujuan penelitian 

b) Menyusun proposal penelitian 

c) Menyusun instrumen yang akan digunakan 

d) Melakukan expert judgement dan uji coba alat ukur 

e) Membuat surat permohonan izin penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

a) Melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran kuisioner 

b) Melakukan pengolahan data 

c. Tahap Pelaporan 

Menyusun hasil analisa data dalam bentuk bab 4 dan 5 pada skripsi.  


