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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1.Perencanaan Penelitian  

Metode yang menjelaskan bahwa penelitian ditinjau dari hadirnya variabel 

saat terjadinya, serta menjelaskan variabel masa lalu dan sekarang disebut metode 

diskriptif. Sesuai dengan asal kata deskriptif yaitu dari ”to describe” yang artinya 

menggambarkan atau membeberkan sehingga metode ini tepat digunakan untuk 

meneliti status sekelompok manusia, perusahaan sebagai obyek penelitian, yang 

bertujuan membuat deskriptif gambaran secara sistimatis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, 

(Ridwan,2004). 

Kuisioner merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk 

melakukan pengumpulan data baik untuk keperluan penelitian atau pun suatu 

survey. Kuesioner berisikan berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden 

pengumpulan data atau sampel dalam suatu proses penelitian atau survei. Jumlah 

pertanyaan yang dimuat dalam kuisioner penelitian cukup banyak sehingga 

diperlukan skoring untuk memudahkan dalam proses penilaian dan akan 

membantu dalam proses analisis data yang telah ditemukan. 

Perencanaan penelitian merupakan pedoman dan langkah – langkah yang 

akan digunakan untuk melakukan penelitian. Rancangan penelitian harus dibuat 

secara sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul 

mudah diikuti.  
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Menurut Sugiyono, 197 – 202, isi rencana penelitian memuat hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Permasalah, yang terdiri atas :  

a. Latar belakang masalah  

b. Identifikasi masalah 

c. Batasan masalah  

d. Rumusan masalah  

e. Keguanaan hasil penelitian  

2. Landasan teori dan hipotesis, yang terdiri atas :  

a. Landasan teori  

b. Hipotesis penelitian  

3. Prosedur penelitian yang terdiri atas :  

a. Menentukan populasi dan sample  

b. Teknik pengumpulan data  

c. Menentukan teknis analisis  

3.2. Populasi Dan Sampel  

Populasi  

Sebelum dijelaskan mengenai populasi pada penelitian ini, maka 

sebaiknya terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian populasi. Populasi 

merupakan kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, 

transaksi, atau kejadian sehingga kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi 

objek penelitian (Kuncoro, 2003 : 103). Populasi pada penelitian ini adalah proyek 

jalan dan jembatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya 



34 

 

 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dengan jumlah populasi yang berjumlah 

53 orang. 

  

 Sampel  

Setelah menentukan populasi, maka langkah berikutnya yaitu menentukan 

sampel. Sampel adalah bagian dari populasi (Husein, 2000 : 136). Menurut 

Krejcie dan Morgan (1970) yang dikutip oleh Dermawan (2000 : 53), membuat 

panduan untuk menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan. Untuk jumlah 

populasi sebanyak 53 orang 

 

3.3. Variabel Penelitian  

Menurut Hatch dan Farhadi dalam Sugiyono (2007) variable adalah atribut 

dari seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang 

lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.  

Variabel pada penelitian ini adalah :  

a. Trasportasi dan cuaca 

Dalam pelaksanaan proyek, sering terjadi keterlambatan diakibatkan karena 

belum ada akses jalan darat jadi satu–satu alternatife adalah transportasi 

angkutan laut yang harus terkendala oleh cuaca gelombang laut yang tinggi. 

b. Sumber Daya Pegawai 

Sumber Daya Pegawai yang tidak seimbang dengan porsi proyek setiap tahun 

anggaran menyebabkan salah satu keterlambatan pelaksanaan waktu 

pelaksanaan 
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c. Pelaksanaan  

Meskipun sudah diseleksi dengan ketat, ternyata masih banyak kontraktor 

yang mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan keterlambatan 

waktu pelaksanaan, yaitu :  

1) Prersonil inti kurang pengalaman  

2) Kekurangan modal dan cashflow sering negatif  

d. Pengawasan  

Sering terjadi keputusan dan intruksi konsultan pengawas kurang tepat dan 

kemampuan personil konsulatan kurang memadai sehingga penghambat 

pelaksanaan pekerjaan dan berakibat molor waktu pelaksanaan.  

 

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan kepada para pegawai dilingkungan 

Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016 dengan jumlah populasi yang berjumlah 53 orang 

3.5. Instrumen penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian 

yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis dengan Alat utama dalam 

penelitian ini adalah kuesioner Setiap item pernyataan disertai 5 alternatif 

jawaban (mulai dari Sangat Tidak Setuju s.d Sangat Setuju) hal ini untuk 

memberikan kepastian terhadap jawaban responden. Alternatif jawaban 

beserta pemberian skor disusun sebagai berikut : 

STS = Sangat tidak Setuju, dengan skor 1. 
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TS = Tidak Setuju , dengan skor 2. 

N  = Netral, dengan skor 3. 

S  = Setuju, dengan skor 4 

  SS = Sangat Setuju, dengan skor 5. 

3.6. Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif statistik dan analisis 

konfirmatori, yaitu : 

3.6.1.   Analisis deskriptif 

 Pada analisa ini, peneliti memberi gambaran secara deskriptif dari hasil 

jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan pada kuesioner, berkaitan 

dengan indikator variabel yang diteliti  

3.6.2.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas item-item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

dilakukan dengan pendekatan construct validity yaitu teknik korelasi Pearson 

Product-Moment (r) dengan derajat kebebasan dengan tingkat signifikan 5% 

(0,05). Jika nilai koefisien butir dengan skon total memiliki signifikasi (p) < 0,05. 

Hal ini menunujukkan bahwa data yang diperoleh dari butir-butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat adalah valid, begitu 

juga dengan sebaliknya. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi 

jawaban responden dari waktu ke waktu yang diperoleh dengan cara menghitung 

koefisien alpha dengan mengunakan metode alpha cronbach’s one shot. Nilai 

alpha yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan nilai batas reabilitas 

minimum, yaitu 0,6 (Malhotra, 1993:308). Jika alpha lebih besar dari 0,6, maka 
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dapat dikatakan reliable, tetapi sebaliknya, jika nilai alpha lebih kecil dari 0,6, 

maka tidak reliabel. 

 

3.6.3 Analisis Faktor 

 Metode analisis data, menurut Simamora (2005:105), memakai analisis 

faktorial untuk menganalisa interaksi antar variabel. Semua variabel berstatus 

sama, tidak ada variabel independen yang menjadi prediktor bagi variabel 

dependen, sebagaimana dijumpai dalam metode dependence, contohnya adalah 

metode analsisis regresi.  

 Penelitian ini, akan menggunakan teknik analisis data yang dikenal dengan 

analisis faktor konfirmatori. Hal ini dilakukan karena secara apriori didasari 

landasan teori dan konsep yang dimiliki, penulis sudah mengetahui berapa banyak 

faktor yang harus dibentuk, serta variabel laten apa saja yang termasuk ke dalam 

faktor tersebut. 

 Karena itu perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut yaitu dengan memeriksa 

validitas dan reliabilitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan analisis faktor, 

sehingga dinamakan analisis faktor konfirmatori. Jadi pada prinsipnya hanya 

melakukan konfirmasi berdasarkan teori atau konsep  yang sudah ada terhadap 

keakuratan instrumen yang dibuat. 

a. Konsep Analisis Faktor 

 Analisis faktor memiliki persamaan yang mirip dengan regresi linear 

berganda, hanya saja dalam persamaan faktornya tidak terdapat konstanta.  
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 Sebenarnya faktor adalah turunan sejumlah variabel yang berhubungan. 

Persamaannya adalah 

𝐹𝑗 = 𝑏𝑗1𝑋𝑠1 +  𝑏𝑗2𝑋𝑠2 + 𝑏𝑗𝑘𝑋𝑠𝑘   

 

Di mana : 

𝐹𝑗  = skor faktor ke-j 

𝑏𝑗  = Koefisien skor faktor ke-j 

𝑋𝑠𝑘  = Variabel yang ke-k yang distandarisasi  

b. Indeks KMO dan Bartlett’s Test 

Berdasarkan Simamora (2005, 123-124) layak tidaknya sebuah analisis faktor 

dilakukan, analisis factor tersebut harus sah secara statistik dengan memakai uji 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) measure of adequacy dan Berlerr Test of spericity. 

Kaiser Meyer-Olkin (KMO) measure of adequacy, Uji yang nilainya berkisar 

antara 0 sampai 1 ini mempertanyakan kelayakan analisis faktor. Apabila nilai 

indeks termasuk dalam kategori tinggi (berkisar antara 0,5 sampai 1,0) maka 

analisis faktor layak dilakukan. Sebaliknya, jika nilai KMO di bawah 0,5 maka 

analisis faktor tidak layak dilakukan. 

Barlett Test ini merupakan tes statistik untuk menguji apakah betul variabel-

variabel yang dilibatkan berkorelasi. 

 

c.  Rotated Factor 

Pada analisis faktor, rotasi faktor umumnya perlu untuk dilakukan. Hal ini 

dikarenakan peneliti harus mengetahui apakah faktor yang tidak diputar mampu 
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menyediakan informasi yang dapat memberikan penafsiran secara cukup dari 

variabel di bawah pengujian. Pada umumnya akan diketahui bahwa jawabanya 

ialah tidak, hal ini dikarenakan faktor harus menyederhanakan struktur faktor.  

 Dengan demikian berikutnya peneliti harus mengupayakan suatu metode 

pemutaran untuk mendapat kesederhanaan dari faktor serta secara teoritis solusi 

faktor yang memiliki arti. Perputaran faktor dalam banyak kasus mampu 

meningkatkan penafsiran dengan mengurangi sebagian kerancuan yang kerap 

dialami dalam awal solusi faktor yang tidak diputar. (Hair, Black, Babin, dan 

Anderson, 2010 : 112) 

d. Eigenvalue 

 Eigenvalue mempunyai pengertian jumlah kolom kuadrat yang memuat 

faktor, disajikan pada variasi jumlah yang dicatat dengan faktor (Hair, Black, 

Babin, dan Anderson, 2010 : 92). 
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3.7. Kerangka Analisa 
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