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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Dimana penelitian ini menyajikan data berupa angka. Selanjutnya angka 

tersebut diolah untuk dapat dibaca menjadi sebuah hasil penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto. Pengertian 

metode ex post facto,seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010: 7) adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

timbulnya kejadian tersebut. Penelitian ini meneliti kondisi kinerja dari POLRI di 

Kepolisian Resor Sleman yang telah berjalan dengan melihat hal – hal yang 

mempengaruhi kinerjanya tersebut. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilangsungkan guna 

memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor 

Sleman yang beralamat di jalan Magelang km12,5 Sleman, DIY 55514. Alasan 

pemilihan tempat ini adalah kemudahan akses menuju lokasi penelitian. Selain itu, 

Kepolisian Resor Sleman ini mempunyai wilayah tanggung jawab yang luas jika 
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dibandingkan dengan Polresta. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 

2013. 

C. Variabel Penelitian 

Pendapat Sugiyono (2010: 39-40) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen atau variabel bebas. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu Motivasi (X1) dan 

Kompensasi (X2). 

2. Variabel dependen atau variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah Kinerja Polri (Y). 

D. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan dari dalam diri seorang POLRI dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawabnya untuk 
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mencapai apa yang telah menjadi tujuannya. Variabel ini akan diukur 

menggunakan indikator sebagai berikut : 

a) Tujuan bekerja 

Dimana indikator ini membahas tujuan POLRI dalam bekerja bekerja. 

Peneliti akan membuat pernyataan yang memfokuskan pada pemenuh 

kebutuhan hidup seorang POLRI.  

b) Hubungan dengan rekan kerja 

Pernyataan membahas tentang hubungan Kapolres dengan bawahan dan 

membahas tentang komunikasi (sharing) antar rekan kerja. 

c) Penghargaan 

Dari indikator penghargaan ini membahas tentang pengaruh penghargaan 

yang diberikan kepada POLRI dan strategi Kapolres dalam memberikan 

penghargaan kepada anggotanya. 

d) Pendidikan/Pelatihan 

Pada poin ini membahas manfaat dari pendidikan/pelatihan bagi seorang 

POLRI. 

e) Jenjang jabatan 

Dalam indikator ini memfokuskan tentang pencapaian jenjang jabatan 

seorang POLRI dari motivasi internal dan eksternal. 

2. Kompensasi  

Kompensasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada 

POLRI karena telah memberikan tenaga dalam melindungi, mengayomi dan 
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melayani masyarakat. Dalam penelitian ini untuk mengukur dimensi 

kompensasi digunakan indikator sebagai berikut : 

a) Gaji yang diterima 

Dari indikator gaji menurunkan pernyataan yaitu gaji sebagai pemenuh 

kebutuhan seorang POLRI dan perbandingan gaji dengan beban kerja 

POLRI. 

b) Remunerasi yang diterima 

Salah satu jenis kompensasi yaitu insentif. Insentif yang diterima POLRI 

disebut remunerasi. Pada indikator ini menurunkan pernyataan meliputi 

tentang pemberian remunerasi, perbedaan besarnya pemberian remunerasi, 

motivasi dari pemberian remunerasi, harapan remunerasi yang diterima 

dan terakhir tentang kesesuian remunerasi dengan kinerja POLRI. 

c) Bonus 

Dalam indikator bonus ini akan menurunkan pernyataan membahas 

motivasi pemberian bonus kepada POLRI, kesesuaian bonus yang 

diterima POLRI dan perbandingan bonus dengan masa kerja. 

3. Kinerja 

Kinerja merupakan hasil nyata yang dilakukan oleh seseorang Polisi dalam 

menyelesaikan tugas sehari-hari dengan rasa tanggung jawab. Kinerja disini 

akan dinilai melalui indikator sebagai berikut: 
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a) Hasil pekerjaan 

Dalam indikator ini membahas tentang kualitas pekerjaan dan tingkat 

ketelitian POLRI dalam mengerjakan tugas. 

b) Tanggung jawab 

Indikator membahas rasa tentang tanggungjawab POLRI dalam 

menyelesaian tugas dan penyelesaian tugas POLRI terhadap waktu. 

c) Target yang dicapai 

Dari indikator ini membahas tentang POLRI dalam usaha pencapaian 

target dan kepuasan dari pencapaian target. 

d) Prosedur mengerjakan pekerjaan 

Indikator keempat ini membahas tentang prosedur yang tersedia untuk 

menyelesaikan tugas POLRI dan sikap POLRI terhadap prosedur yang 

ada. 

e) Tingkat keamanan dalam penyelesaikan pekerjaan 

Pada indikator yang terakhir ini akan memberikan pernyataan tentang 

tingkat keamanan dalam kinerja POLRI. 

E. Populasi dan Sampel 

Seperti yang dikatakan Sugiyono (2010: 90) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sehingga dapat disimpulkan populasi merupakan subyek dari 

penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh POLRI di Kantor 
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Kepolisian Resor Sleman. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik 

dari populasi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teknik Probability sampling. 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2010: 92). Dari teknik probability sampling ini jenis sampel yang 

digunakan adalah simple random sampling. Dimana sampel diambil secara acak dari 

populasi yang ada tanpa melihat strata.  Untuk sampelnya menggunakan rumus yang 

dikembangkan oleh Isaac dan Michael sebagai berikut: 

 

keterangan : 

2
 dengan dk =1 , taraf kesalahan 1% , 5%, 10% 

P   = Q = 0,5 

D  = 0,05 

S  = jumlah sampel (Sugiyono, 2010: 98). 

 Dari rumus yang tertera di atas, penelitian ini menggunakan taraf kesalahan 

5%. Jumlah populasi yang menjadi anggota POLRI di Kepolisian Resor Sleman 

sebanyak 565 orang, maka setelah digunakan penghitungan didapat 220 orang 

sampel. Sampel ini merupakan anggota POLRI di Kepolisian Resor Sleman. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  

a. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2010: 162). Peneliti menganggap ini 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian merupakan angket tertutup, dimana jawaban sudah diberikan dan 

mempunyai nilai tersendiri. Angket diberikan kepada anggota POLRI di Kepolisian 

Resor Sleman. 

Langkah pembagian angket dari peneliti diberikan kepada bagian sumber daya 

manusia (Sumda), kemudian dari bagian Sumda ini membagikan kepada kesatuan dan 

pada acara intern yang ada di Kepolisian Resor Sleman. Peneliti tidak memungkinkan 

untuk mengumpulkan sampel sejumlah 220 Polisi pada waktu bersamaan karena 

pertimbangan perbedaan tugas pada setiap kesatuan di Kepolisian Resor Sleman.  

b. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010: 166), mengemukakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Observasi ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan. Karena peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dengan 

kinerja POLRI di Kepolisian Resor Sleman. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi disini merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

merujuk pada dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mengambil 

data tentang jumlah anggota di Kepolisian Resor Sleman, job description, struktur 

organisasi dan program – program kerja di Kepolisian Resor Sleman. Peneliti 

mendapatkan data – data tersebut di bagian sumber daya manusia (sumda) Kepolisian 

Resor Sleman. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2010: 119). Instrumen yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner tersebut akan diberikan 

kepada POLRI di Kepolisian Resor Sleman. Data yang diperoleh dari kuesioner 

disebut data primer. Kuesioner ini terdiri dari butir-butir pernyataan dan jawaban 

yang yang berhubungan dengan motivasi, kompensasi dan kinerja guna 

mengumpulakan data penelitian. Kuesioner tersebut merupakan kuesioner tertutup, 

karena peneliti telah menyiapkan jawaban yang siap untuk dipilih oleh responden. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu modifikasi dari skala 

Likert dengan pilihan 4 (empat) jawaban. Klasifikasinya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Skala Pengukuran Jawaban 

Pilihan jawaban  Skor Kriteria  

Sangat setuju 4 Jika pernyataan sangat tepat dengan kenyataan 

sehari-hari. 

Setuju  3 Jika pernyataan tepat dengan kenyataan sehari-

hari. 

Tidak setuju 2 Jika penyataan tidak tepat dengan kenyataan 

sehari – hari. 

Sangat tidak setuju 1 Jika pernyataan benar – benar tidak tepat dengan 

kenyataan sehari-hari. 

 

Untuk mempermudah dalam menyusun kuesioner, maka dibuatlah kisi – kisi 

instrument. Kisi – kisi disusun berdasarkan indikator dari masing – masing variabel 

yang digunakan. 

Tabel 2. Kisi – kisi Instrumen  

Variabel  Indikator  Nomor item 

Motivasi  Bekerja sebagai pemenuh kebutuhan 

Hubungan dengan rekan kerja 

Penghargaan 

Pendidikan/pelatihan 

Jenjang jabatan 

1 

2, 3, 

4, 5 

6, 7, 8 

9, 10 

Kompensasi  Gaji yang diterima 

Remunerasi yang diterima 

Bonus 

1, 2 

3, 4, 5, 6, 7 

8, 9, 10 

Kinerja 

 

Menghasilkan pekerjaan yang berkualitas 

Tanggung jawab 

Target 

Prosedur mengerjakan pekerjaan 

Tingkat keamanan 

1, 2 

3, 4 

5, 6, 7 

8, 9 

10, 11 
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H. Pengujian Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk meneliti pada penelitian sesungguhnya, 

maka instrument perlu diuji terlebih dahulu. Uji instrument meliputi antara lain: 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan serta dapat mengungkapkan data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran variabel yang dimaksud. Valid tidaknya suatu item dapat diketahui dengan 

cara membandingkan indeks produk moment (r hitung) dengan nilai krisisnya yang 

mana r hitung dengan rumus Arikonto (2002: 146). 

 

Keterangan:  

r
xy

 = Pengaruh variabel x dan y 

x =  jumlah skor jawaban setiap item  

y  = jumlah skor total  

n  = jumlah responden 

 

 Setelah itu dilakukan koreksi rxy menjadi korelasi bagian total rpq. Dilakukan 

koreksi karena pada korelasi Product Moment antara skala butir sebagian skor bagian 

dengan skor faktor sebagai skor total dari semua skor butir akan menghasilkan skor 

terlalu tinggi. Untuk mengkoreksi digunakan rumus Part-Whole Correlation Sutrisno 

Hadi (1995: 31) adalah sebagai berikut: 
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Keterangan :  

Rpq = koefisien korelasi bagian total 

rxy = korelasi koefisien moment yang akan dikerjakan 

SBx = simpangan baku skor butir 

SBy = simpangan baku skor faktor 

Untuk mengetahui sahih atau tidaknya diketahui dari besarnya r tabel dengan 

taraf signifikan 5% akan dibandingkan dengan r tabel. Jika hasil yang didapat lebih 

besar atau r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya 

jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 

Uji coba instrument penelitian dilakukan kepada POLRI yang berada di Kota 

Yogyakarta yang diberikan kepada 30 responden. Dengan bantuan SPSS versi 17 

maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

No  Pernyataan r hitung r tabel Ket  

1 Saya termotivasi bekerja guna memenuhi 

kebutuhan hidup seperti makanan, rumah, 

sandang, dan lain-lain. 

0.599 0,361 valid 

2 Hubungan antara Kapolres dengan 

anggotanya terjalin baik. 

0.407 0,361 valid 

3 Kemampuan untuk menempatkan diri pada 

posisi rekan kerja dapat memberikan efek 

positif kepada mereka. 

0.290 0,361 tidak 

valid 

4 Berkomunikasi (sharing ) dengan Kapolres 

maupun anggota lain sangat membantu dalam 

0.419 0,361 Valid 



47 
 

meringankan pekerjaan. 

5 Saya merasa puas memberikan kinerja baik 

tanpa memikirkan penghargaan yang 

diberikan kepada karyawan yang berkinerja 

baik. 

0.350 0,361 tidak 

valid 

6 Penghargaan memotivasi saya untuk bekerja 

lebih giat. 

0.492 0,361 Valid 

7 Kapolres memberikan penghargaan kepada 

anggotanya yang tepat dan cepat dalam 

menyelesaikan tugas. 

0.577 0,361 Valid 

8 Adanya kesadaran dan kesempatan yang 

sama untuk  mendapatkan penghargaan 

diantar anggota dalam satu kantor. 

0.305 0,361 tidak 

valid 

9 Pendidikan/pelatihan memberikan semangat 

untuk bekerja lebih baik. 

0.360 0,361 Valid 

10 Pendidikan/pelatihan yang berbentuk fisik 

lebih dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja saya. 

0.207 0,361 tidak 

valid 

11 Dengan adanya pendidikan/pelatihan  dapat 

menambah wawasan saya. 

0.416 0,361 Valid 

12 Dengan adanya pendidikan/pelatihan saya 

dapat mengevaluasi kinerja saya sendiri. 

0.423 0,361 Valid 

13 Kapolres memberikan kesempatan 

anggotanya untuk mendapatkan jenjang 

jabatan yang lebih tinggi. 

0.384 0,361 valid 

14 Saya termotivasi mendapatkan jabatan yang 

lebih tinggi 

0.428 0,361 valid 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dari variabel motivasi dan indikator-indikator yang 

digunakan untuk mengukur besarnya motivasi diturunkan menjadi 14 butir 

pernyataan.  Berdasarkan perhitungan Product Moment untuk N= 30 dengan taraf 

signifikansi 5% maka diperoleh r tabel sebesar 0, 361. Maka dari penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan pernyataan akan dianggap valid jika r hitung > r tabel sebaliknya 

jika r hitung < r tabel pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Setelah diuji coba 

kepada 30 responden, pernyataan yang mempunyai r hitung > 0,361 sejumlah 10 butir 
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pernyataan maka, pernyataan tersebut dinyatakan valid. Pernyataan yang dianggap 

tidak valid berjumlah 4 butir pernyataan  yaitu pada nomer 3, 5, 8 dan 10. Maka dari 

itu dapat ditarik disimpulan bahwa pernyataan yang dapat dilanjutkan untuk 

penelitian selanjutnya berjumlah 10 pernyataan. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi 

No  Pernyataan  r hitung r tabel ket 

1 Gaji yang diterima saya sudah mencukupi 

kebutuhan hidup saya. 

0.784 0,361 valid 

2 Gaji yang diterima saya sudah sesuai dengan 

beban kerja saya . 

0.872 0,361 valid 

3 Selain gaji, pemberian remunerasi sangat saya 

harapkan. 

0.704 0,361 valid 

4 Perbedaan besarnya remunerasi sudah adil jika 

dilihat dari beban kerja dan jenjang jabatan. 

0.633 0,361 valid 

5 Remunerasi memotivasi saya untuk  bekerja 

lebih giat dan lebih baik. 

0.895 0,361 valid 

6 Remunerasi yang diterima Polisi sudah sesuai 

harapan. 

0.737 0,361 valid 

7 Remunerasi yang diterima Polisi sudah sesuai 

dengan kinerja Polri yang diberikan dalam 

melayani masyarakat. 

0.896 0,361 valid 

8 Bonus memotivasi saya untuk mencapai target 

kerja. 

0.748 0,361 valid 

9 Bonus yang saya terima sudah sesuai dengan 

tingkat kesusahan dalan menyelesaikan 

pekerjaan. 

0.825 0,361 valid 

10 Bonus yang saya terima sudah menyesuaikan 

masa kerja. 

0.829 0,361 valid 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dari variabel kompensasi dan indikator-indikator 

yang digunakan untuk mengukur besarnya kompensasi diturunkan menjadi 10 butir 

pernyataan. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa 10 pernyataan memiliki r 
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hitung > 0,361. Maka dari itu, semua pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat 

dilanjutkan sebagai pernyataan dalam penelitian ini. 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja  

No  Pernyataan  r hitung r tabel ket 

1 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas 

yang telah ditentukan. 

0.784 0,361 valid 

2 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat 

ketelitian yang tinggi supaya hasilnya tidak 

mengecewakan. 

0.672 0,361 valid 

3 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan rasa 

tanggung jawab yang tinggi. 

0.704 0,361 valid 

4 Saya termotivasi menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu. 

0.833 0,361 valid 

5 Saya merasa kecewa jika tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu 

dan tidak sesuatu kualitas yang ditentukan. 

0.595 0,361 valid 

6 Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan 

saya sesuai dengan targetnya. 

0.737 0,361 valid 

7 Ada kepuasan tersendiri jika saya bisa 

menyelesaikan pekerjaan lebih dari target 

dengan kualitas baik. 

0.496 0,361 valid 

8 Menurut saya, prosedur dalam penyelesaian 

tugas sehari-hari sudah baik. 

0.748 0,361 valid 

9 Saya selalu mengikuti prosedur dalam 

menyelesaikan pekerjaan saya untuk 

menghasilkan kualitas kinerja yang baik. 

0.425 0,361 valid 

10 Saya selalu memperhatikan tingkat keamanan 

dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. 

0.829 0,361 valid 

11 Tingkat keamanan dalam menyelesaikan tugas 

berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. 

0.825 0,361 valid 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dari variabel kinerja dan indikator-indikator yang 

digunakan untuk mengukur besarnya kinerja diturunkan menjadi 11 butir pernyataan. 

Dari data diatas pernyataan yang berjumlah 11 butir tersebut dinyatakan valid dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dikarenakan semua r hitung > 0,361. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji realiabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada 

dasarnya menunjukan tingkat ketepatan, keakuratan kestabilan atau konsistensi alat 

tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu, 

walaupun dilakukan pada waktu berbeda. Uji realiabilitas dilakukan terhadap 

pertanyaan yang telah valid. Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan 

teknik Alpha-Cronbach, yang dikutip oleh Arikunto (2002: 100) , yaitu dengan 

rumus:  

R11 =    

Dimana :   

r11 = Reliabilitas instrumen  

k = Banyaknya butir pertanyaan  

∑ 
 2

b  = Jumlah varians butir  

 2
t = Varians total 

Interpretasi dan reliabilitas tersebut dapat dikonsultasikan dengan indeks 

korelasi : 

Tabel 6. Pedoman Koefisien Korelasi 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,800-1,00 

Antara 0,600-0,799 

Antara 0,400-0,599 

Antara 0,200-0,399 

Antara 0,000-0,199 

Sangat tinggi 

Tinggi  

Cukup  

Rendah 

Sangat rendah (tak berkorelasi) 

Sumber : Suharsimi Arikunto 
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Setelah dilakukan analisis menggunakan bantuan computer seri program 

SPSS versi 17 maka diperoleh hasil: 

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Motivasi 0,799 Tinggi 

Kompensasi 0,946 Sangat tinggi 

Kinerja 0,933 Sangat tinggi 

Sumber: data primer yang diolah 

Dari ringkasan hasil di atas dapat diketahui bahwa ketiga variabel yang 

meliputi motivasi, kompensasi dan kinerja dikatakan reliabel karena mempunyai nilai 

> 0,6. Ketiga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Jika dilihat 

hasilnya dengan membandingkan pada tingkat interpretasinya, variabel motivasi 

memiliki Cronbath’s Alpha sebesar 0,799 maka tinggi. Pada variabel kompensasi 

memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0,946 dengan kategori interpretasi sangat tinggi. 

Selanjutnya untuk variabel kinerja memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0,933 dengan 

kategori interpretasi sangat tinggi. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Deskripsi Data 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010: 169). Deskripsi data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu bertujuan untuk melihat kecenderungan data pada setiap variabel. 
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Maka dari itu dihitung nilai Mean (M), Median (Me), Modus (Mo) dan standar 

Deviasi (SD). 

2. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan guna mendapatkan suatu kesimpulan yang 

tepat, maka analisis memerlukan data yang benar. Sebelum data dianalisis, maka 

dilakukan uji prasyarat analisis Arikunto (1999:278) yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Bertujuan meneliti gejala-gejala yang diselidiki mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Hasil pengujian normal, maka hasil perhitungan statistik pada penelitian 

ini dapat digeneralisasikan pada populasi. Digunakan rumus  Kolmogorov Smirnov. 

Taraf signifikansi yang digunakan sebesar α = 0,05. 

Uji Kolmogorov Smirnov dengan rumus : 

21

2136,1
nn

nn
K D   

Keterangan: 

KD  = beda kumulatif frekuensi yang terbesar 

n1 = jumlah sampel 1 

n2   = jumlah sampel 2 

b. Uji Linieritas 
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Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak dengan variabel terikatnya, dengan rumus Sutrisno 

Hadi (1995: 14): 

 

Keterangan: 

Freg = harga F untuk garis linier 

RKreg = rerata kuadrat regresi 

RKres = rerata kuadrat residu 

Pengambilan keputusan dengan kriteria taraf signifikan 5% jika harga F hitung 

lebih kecil dari harga F tabel, maka hubungan variabel bebas (X) dengan variabel 

terikat (Y) adalah linier dan jika sebaliknya maka hubungan antar variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y) tidak linear. 

c.  Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan sebagai syarat digunakan analisis regresi ganda. Rumus 

yang digunakan adalah Korelasi product moment. Jika harga interkorelasi antara 

variabel X1 dan X2 lebih besar atau sama lebih besar atau sama dengan 0,800 berarti 

terjadi multikolinieritas, maka untuk persyaratan uji regresi linier ganda tidak dapat 

dilanjutkan dan sebaliknya jika antara variabel bebas X1 dan X2 lebih kecil dari 0,800 

berarti tidak terjadi multikolinieritas maka uji linier berganda dapat dilanjutkan. Maka 

untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel secara bersama-sama digunakan 
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  =  a + bX 

 

teknik korelasi berganda. Digunakan rumus Sutrisno Hadi (2000:294) adalah sebagai 

berikut: 

 rxy=  

keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y 

N = jumlah sampel 

ΣXY =sigma perkalian X dan Y 

ΣX² = sigma X kuadrat 

ΣY² = sigma Y kuadrat  

 

3.  Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dari penelitian ini digunakan rumus regresi linier 

sederhana dan regresi ganda. 

a.  Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis regresi linier sederhana akan digunakan untuk menguji 

hipotesis pertama dan kedua. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono, 

(2010:237) analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). 

Persamaan umumnya adalah : 
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Keterangan : 

   = Subjek/nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a      = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b    = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan atupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada 

variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi 

penurunan. 

X    = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

b.  Analisis Regresi Ganda 

Regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap suatu variabel terikat. Untuk membuktikan ada tidaknya 

hubungan fungsional atau kausal tersebut.Langkah-langkah regresi ganda adalah 

sebagai berikut : 

1) Analisis regresi dua variabel bebas, dengan persamaan menurut Sugiyono 

(2010:243) : 

  

 

 

Keterangan :   

Y  = variabel kinerja POLRI   

b1  = koefisien regresi lokasi  

b2 = koefisien regresi harga  

Y = a + b1X1 + b2X2 
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X1 = motivasi 

X2 = kompensasi 

a    = bilangan konstanta 

2) Uji korelasi ganda adalah suatu analisis parametrik yang digunakan untuk 

menguji korelasi linier antara sekelompok variabel bebas (X) dengan satu 

variabel terikat (Y) sebagai satu kesatuan variabel. Digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Ry(1,2) = koefisien korelasi antara Y dan X1 , X2 

a1 = koefisien korelasi predictor X1 

a2 =  koefisien korelasi predictor X2 

ΣX1Y = jumlah produk antara X1 dan Y1 

ΣX2Y = jumlah produk antara X2 dan Y1 

ΣY² = jumlah kuadrat kriterium Y 

 

3) Uji F 

Uji ini digunakan untuk menentukan secara serentak apakah variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama. Rumus yang digunakan dalam Sutrisno Hadi (2000: 26) adalah 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Freg = harga F garis regresi 

N = cacah kasus 

m = cacah predictor 

R = koefisisen korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor. 

Hasil  F hitung dikonsultasikan dengan harga F tabel 5%. Jika F hitung lebih besar 

atau sama dengan F tabel berarti ada hubungan signifikan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

4. Mencari Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

a. Sumbangan Relatif  

Untuk persentase perbandingan relativitas yang diberikan satu variabel bebas 

kepada variabel terikat dengan variabel-variabel bebas lainnya yang diteliti maka 

dilakukan penghitungan sumbangan relatif. Untuk menghitung besarnya sumbangan 

relatif, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

   (Sugi Rahayu 2008: 76) 
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b. Mencari Sumbangan Efektif 

Untuk mengetahui kontribusi nyata yang diberikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang dapat digunakan 

adalah sebagai berikut : 

SE%X1 = SRX1 x efektifitas garis regresi 

SE%X1 = SRX2 x efektifitas garis regresi 

Efektifitas garis regresi=  (Sugi Rahayu 2008: 77). 


