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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014). Ilmiah berarti kegiatan penelitian 

tersebut berdasarkan ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. 

 

3.1. Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

komparatif dengan pendekatan asosiatif. Data penelitian yang diperoleh diolah lalu 

dianalisis secara kuantitatif. Kemudian diproses lebih lanjut dengan alat bantu 

berupa dasar-dasar teori yang dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperjelas 

gambaran mengenai objek yang diteliti dan kemudian dari hasil tersebut ditarik 

kesimpulan. 

Pengertian deskriptif menurut Nazir (2005) adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diteliti. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan 

fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua objek. 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau 
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lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran 

tertentu (Sugiyono, 2015). Menurut Nazir (2005), penelitian komparatif adalah 

sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 

sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 

munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis 

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih 

dari suatu variabel tertentu. 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu variabel X adalah 

kompetensi sosial dan kompetensi emosional, sedangkan variabel Y adalah kinerja 

pegawai laki-laki dan kinerja pegawai perempuan. Dari jenis variabel yang saling 

memengaruhi dilakukan pengujian hipotesis dengan statistika yang perhitungannya 

dibantu dengan menggunakan SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan hipotesis hubungan yaitu asosiatif klausal yaitu suatu pernyataan 

yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih 

(Sugiyono, 2017). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelurahan di Kecamatan Lengkong 

Kota Bandung, yang mendapat predikat 10 besar Kelurahan Berprestasi di Kota 

Bandung dari tahun 2016-2018. Mengingat dalam analisis penelitian ini ada kinerja 

pegawai, maka untuk memperoleh keakuratan data diperoleh dari pimpinan 

langsung pegawai sebagai unit observasi. 

 

 

 



51 
 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2017) terdapat dua jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, jenis data tersebut adalah : 

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (skoring). 

2. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam 

penelitian ini terdapat data kualitatif yang kemudian diubah penyajiannya 

ke dalam bentuk kuantitatif. 

 

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden secara 

langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus untuk itu. (Sekaran, 2015). 

Dalam penelitian ini data primer meliputi informasi mengenai kompetensi 

diperoleh dari pegawai (sampel). Sedangkan informasi mengenai kinerja pegawai, 

diperoleh dari pimpinan (atasan langsung). 

Selanjutnya data penunjang yang digunakan untuk mendukung penelitian 

merupakan data sekunder, yang dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai 

hasil penilaian kelurahan berprestasi yang diperoleh dari bagian Pemerintahan 

Umum Kesekretariatan Kota Bandung dan jumlah pegwai yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data 
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kuantitatif yang diperoleh melalui perhitungan SPSS yang kemudian 

dideskripsikan dan dijelaskan secara kualitatif. 

 

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasional variabel merupakan pandangan mengenai pengertian atau 

istilah yang digunakan dalam penelitian. Operasional variabel ini dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang akan diteliti. Variabel 

penelitian yang dioperasionalisasikan mengacu pada semua variabel dalam 

hipotesis yang telah dirumuskan. 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Yaitu suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat 

dikatakan pula bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya 

terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel bebas yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Kompetensi Sosial (X1) dan Kompetensi Emosional 

(X2).  

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas (independent 

variable). Dapat dikatakan pula bahwa variabel terikat adalah suatu variabel 

yang diukur untuk mengetahui besar efek atau pengaruh variabel lain. 

Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai 

Laki-Laki (Y1) dan Kinerja Pegawai Perempuan (Y2). 
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Variabel-variabel penelitian ini akan diukur oleh instrumen pengukuran 

dalam bentuk kuesioner yang bersifat tertutup yang memenuhi persyaratan-

persyaratan skala likert. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, dan skor yang 

diperoleh mempunyai tingkat pengukuran ordinal.  

Adapun skala pengukuran dalam ilmu statistik dibedakan menjadi 4 macam, 

yaitu : 

1. Skala Nominal 

Merupakan skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau 

pengkategorian peristiwa atau fakta dan apabila menggunakan notasi angka hal itu 

sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kualitatif melainkan hanya 

menunjukkan perbedaan kualitatif.  

2. Skala Ordinal 

Adalah pengukuran dimana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas 

jenjang dalam atribut tertentu sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari 

yang rendah sampai yang tinggi menurut suatu ciri tertentu, namun antara urutan 

(rangking) yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama. 

Sering disebut skala peringkat dan menjadi dasar dalam Skala Likert. 

3. Skala Interval 

Adalah skala pengukuran dimana jarak satu tingkat dengan tingkat lainnya sama, 

oleh karena itu sering disebut skala unit yang sama (equal unit scale). 

4. Skala Ratio 

Adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak 

yang sama. Skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak disebut skala 
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ratio. Dengan demikian skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat 

jelas dan akurat.  

Operasionalisasi variabel ini dimaksudkan untuk menentukan jenis dan 

indicator variabel yang terkait dalam penelitian ini. Adapun operasionalisasi 

variabel dijabarkan melalui tabel operasional berikut: 

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel 
Konsep 

Variabel 
Dimensi Indikator Skala 

Kompetensi 

Sosial (X1) 

(Spencer & 

Spencer, 

1993 dalam 

Fitriani, 

2018) 

Kompetensi 

sosial adalah 

kemampuan 

dalam mencapai 

kematangan 

pada kesadaran 

berpikir dan 

bertindak untuk 

menjalankan 

peran manusia 

sebagai makhluk 

sosial didalam 

menjalin 

hubungan 

dengan 

lingkungan atau 

kelompok 

masyarakat 

Pengaruh dan 

dampak 

Meyakinkan dan 

mempengaruhi 

orang lain 

Ordinal 

Kesadaran 

berorganisasi 

Memahami posisi 

dan kekuasaan 

dalam organisasi 

Ordinal 

Memahami posisi 

dan kekuasaan 

dalam berinteraksi 

dengan pihak 

eksternal 

organisasi 

Ordinal 

Membangun 

hubungan 

kerja 

Dapat membangun 

dan memelihara 

jaringan kerjasama 

Ordinal 

Mengembang

kan orang lain 

Kemampuan 

meningkatkan 

keahlian orang 

lain 

Ordinal 

Mengarahkan 

bawahan 

Kemampuan 

memerintah, 

mempengaruhi 

dan mengarahkan 

Ordinal 
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Membina 

hubungan 

interpersonal yang 

baik 

Ordinal 

Kerjasama 

tim 

Kemampuan 

bekerjasama 

dengan partner 

kerja 

Ordinal 

Kepemimpina

n kelompok 

Keinginan 

berperan sebagai 

pemimpin 

kelompok 

Ordinal 

Kemampuan 

berperan sebagai 

pemimpin dan 

teladan bagi 

anggota kelompok 

Ordinal 

Kompetensi 

Emosional 

(X2) 

(Spencer & 

Spencer, 

1993 dalam 

Fitriani, 

2018) 

Kompetensi 

emosional 

adalah 

kemampuan 

untuk 

menggunakan 

emosi secara 

efektif dalam 

mengelola diri 

sendiri dan 

mempengaruhi 

hubungan 

dengan orang 

lain 

Sensitifitas/sa

ling 

pengertian 

Memahami 

pemikiran orang 

lain 

Ordinal 

Mendengarkan 

dan menanggapi  

kelebihan dan 

keterbatasan orang 

lain 

Ordinal 

Kepedulian 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

internal dan 

eksternal 

Keinginan untuk 

membantu partner 

kerja 

Ordinal 

Keinginan untuk 

memberikan 

pelayanan terbaik 

kepada warga 

Ordinal 

Pengendalian 

diri 

Mengendalikan 

emosi saat 

menghadapi 

tekanan 

Ordinal 

Dapat mengontrol 

tindakan dari 

berbuat hal negatif 

Ordinal 
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Percaya diri 

Keyakinan untuk 

menunjukkan citra 

diri serta keahlian 

Ordinal 

Kemantapan 

dalam 

memutuskan 

pertimbangan 

positif 

Ordinal 

Kemampuan 

beradaptasi 

Bekerja efektif Ordinal 

Bisa toleran 

dengan perubahan 
Ordinal 

Komitmen 

pada 

organisasi 

Searah dengan visi 

misi organisasi 
Ordinal 

Memahami kaitan 

antara tanggung 

jawab pekerjaan 

dengan visi misi 

organisasi 

Ordinal 

Kinerja (Y) 

(Dessler & 

Sekaran, 

2015) 

Kinerja adalah 

penampilan 

(performance) 

atau perilaku 

seseorang dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

(Fishbien dalam 

Harsanto, 2010) 

Kualitas 

Kualitas kerja 

yang dicapai 

dalam mencapai 

tujuan 

Ordinal 

Kuantitas 

Jumlah 

penyelesaian kerja 

dalam mencapai 

tujuan 

Ordinal 

Ketepatan 

waktu 

Ketepatan waktu 

penyelesaian 

dibandingkan 

dengan target 

Ordinal 

Memaksimalkan 

waktu untuk 

berbagai aktivitas 

Ordinal 

Efektivitas 

Efektif dalam 

menggunakan 

sumberdaya untuk 

mencapai tujuan 

maksimal 

Ordinal 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan Kecamatan Lengkong, 

jumlah pegawai kelurahan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung selama tahun 

2016-2018 yang menjadi populasi penelitian ini sebanyak kurang lebih 45 orang. 

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Kelurahan di Kecamatan Lengkong 

Nomor Kelurahan 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

1 Cijagra 3 3 6 

2 Turangga 4 2 6 

3 Lingkar Selatan 3 4 7 

4 Malabar 6 1 7 

5 Burangrang 6 1 7 

6 Cikawao 5 1 6 

7 Paledang 5 1 6 

Jumlah 32 13 45 

      Sumber: Laporan Tahunan Kecamatan Lengkong, 2018 

 

3.4.2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel 

apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh dilakukan jika 

populasinya kurang dari 30 orang. (Ridwan, 2014 dalam Krisnawati, 2018).  

Jika melihat jumlah populasi yang berjumlah 45 orang dan termasuk 

kedalam skala kecil, maka metode pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode sensus dimana seluruh anggota populasi dijadikan responden 
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untuk mengisi kuesioner yaitu 45 orang pegawai kelurahan di Kecamatan 

Lengkong. Tetapi jumlah tersebut hanya untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan 

Penulis juga memasukkan pegawai honorer kedalam sampel penelitian karena 

pegawai honorer juga memiliki kontribusi terhadap kinerja kelurahan, sehingga 

jumlah respondennya adalah 67 orang. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang lengkap yang berhubungan dengan penelitian ini 

dilakukan dengan survei. Data yang diperlukan adalah data primer dan data 

sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kombinasi teknik pengumpulan data 

yang terdiri dari : 

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari 

dan menilai teori yang terdapat dalam literatur dan catatan tulisan yang 

berkitan dengan topik permasalahan yang menjadi bahan penelitian lebih 

lanjut.  

2. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Kuesioner yang disebarkan memiliki 55 item mengenai 

kompetensi sosial dan kompetensi emosional dengan menggunakan skala 

Likert dan diukur dengan skala ordinal. 

3. Wawancara, yaitu observasi lebih lanjut dan mendalam dengan pegawai-

pegawai. 
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3.6. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan 

skala ordinal berupa skor pada masing – masing item pertanyaan. Tabulasi skor 

item dilakukan pada setiap jawaban dengan penilaian sebagai berikut: 

 
1. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

 

2. Skor 4 untuk jawaban setuju (S) 

 

3. Skor 3 untuk jawaban netral (N) 

 

4. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS) 

 

5. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) 

 

Hasil tabulasi data tersebut digunakan dalam pengolahan data untuk 

melakukan uji asumsi klasik, memperoleh gambaran deskriptif mengenai kondisi 

kompetensi sosial dan emosional responden. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah 

dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya 

serta mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Instrumen dapat dikatakan valid 

apabila instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011). 

Perhitungan uji validitas dalam penelitian ini dibantu oleh program Microsoft Excel 

versi 2013 dan program SPSS versi 25. Pemilihan item valid dilakukan pada 
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variabel kompetensi sosial, kompetensi emosional dan kinerja dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk pengujian satu arah yang 

ditentukan oleh rumus: 

 

df = (N-k) 

 

dengan keterangan: 

 

 

 

 

Ketentuannya adalah jika r hitung > r tabel maka r positif, hal tersebut 

menyatakan bahwa item dalam kuesioner valid, berlaku sebaliknya jika r hitung < 

r tabel maka item dalam kuesioner dinyatakan tidak valid.  

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Reliabilitas mencakup tiga 

aspek penting, yaitu : alat ukur yang digunakan harus stabil, dapat diandalkan 

(dependability) dan dapat diramalkan (predictability) sehingga alat ukur tersebut 

mempunyai reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya (Nazir, 2005). Sedangkan 

menurut Peter Hogul (dalam Singarimbun, 1998) uji reliabilitas menyangkut 3 

(tiga) aspek, yaitu : 

1. Kemantapan 

Reliabilitas adalah tingkat kemantapan suatu alat ukur, dimana dikatakan 

mantap apabila diukur berulang-ulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil 

yang sama. 

df : degree of freedom 

N : jumlah sampel atau responden 

K : variabel independen 
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2. Ketetapan 

Reliabilitas menunjukkan ketepatan, lebih menitik beratkan pada ketepatan 

pertanyaan 

3. Homogenitas 

Reliabilitas apabila pertanyaan-pertanyaan yang merupakan unsur dasarnya 

mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. 

Uji reliabilitas data penelitian ini mengunakan metode (rumusan) koefisien 

Alpha Cronbach’s. Koefisien alpha Cronbach’s merupakan koefisien reliabilitas 

yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variansi dari 

item-item untuk format benar/salah atau bukan seperti format skala likert. Sehingga 

koefisien alpha Cronbach’s merupakan koefisien yang paling umum digunakan 

untuk mengevaluasi internal consistency. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan juga konsisten jika dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama (Noor, 2014). Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten 

dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Menurut Guilford (dalam Hidayat, 

2012) terdapat lima kategori koefisien reliabilitas yaitu: 

Tabel 3.3 Derajat Koefisien Korelasi Reliabilitas 

Koefisien Derajat Korelasi 

-1.00 - 0.20 Sangat rendah (tidak reliabel) 

0.20 – 0.40 Reliabilitas rendah 

0.41 – 0.60 Reliabilitas sedang 

0.61 – 0.80 Reliabilitas tinggi 

0.81 – 1.00 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber: Krisnawaati (2018) 
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3.8. Uji Asumsi Klasik 

3.8.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang digunakan sebagai 

sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal 

(Mardani, 2017). Selain itu, tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal karena uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Uji normalitas bisa digunakan dengan dua cara yaitu 

uji statistik dan analisis grafik (Ghazali, 2016). 

Uji statistik dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, 

sedangkan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan diagram P-Plot. Uji 

normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-smirnov memiliki ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika signifikansi ≥ 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi 

normal 

 
b. Jika signifikansi ≤ 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi tidak 

normal 

Analisis grafik dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 
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b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memnuhi asumsi normalitas 

 

Pada penelitian ini, uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-

smirnov dan diagram P-Plot dilakukan pada sampel pegawai laki-laki dan pegawai 

perempuan yang pengolahan datanya dibantu oleh program Microsoft Excel for 

windows 2013 dan SPSS versi 25. 

 

3.8.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui pola hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen berkorelasi tinggi satu sama lain atau tidak 

(Mardani, 2017), karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel 

tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesame variabel independen sama dengan nol (Ghozali 2016:103). Dalam 

artikel BINUS University dijelaskan mengenai ketentuan uji multikolinearitas yaitu 

dengan Value Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan: 

 

 
a. Jika nilai VIF < 10 dan toleransi > 0.1 , maka model regresi terbebas dari 

gangguan multikolinearitas 

b. Jika nilai VIF > 10 dan toleransi < 0.1 , maka  model regresi mengalami 

gangguan multikolinearitas 
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3.8.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui varians data yang 

digunakan sifatnya konstan (homoskedastis) atau tidak konstan (heteroskedastis) 

(Mardani, 2017), dengan kata lain untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghazali, 2016) Pengujian ini dilakukan pada data yang sifatnya cross section 

yaitu data yang terdiri dari satu objek namun memerlukan sub objek lainnya yang 

berkaitan atau berada di dalam objek induk pada suatu waktu (Mersilia, 2015). 

 
Jika varians residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut homoskedastisitas (Ghazali, 

2016). Uji heteroskedastisitas memiliki ketentuan sebagai berikut: 

 
a. Jika signifikansi ≥ 0.05  maka dapat dikatakan data konstan (homoskedastis) 

b. Jika signifikansi ≤ 0.05 maka data dikatakan tidak konstan (heteroskedastis) 

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan pada populasi pegawai 

laki-laki dan pegawai perempuan yang pengolahan datanya dibantu oleh program 

Microsoft Excel for windows 2013 dan SPSS versi 25. 

3.8.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah ada hubungan antar pengamatan 

(data independen). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi korelasi atau tidak, dapat digunakan 

uji Durbin Watson (Uji DW).  

Pengujian ini dilakukan pada batas atas (dU) dan batas bawah (dL) dengan 

tingkat signifikansi 95%. Dimana T = jumlah sampel, k = jumlah variable. 
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3.9. Uji Statistik Deskriptif 

Data deskriptif atau gambaran umum mengenai masing – masing variabel 

dapat diolah dengan menghitung rata – rata jawaban setiap item pada satu variabel. 

Hasil rata – rata tersebut digunakan untuk membuat kategorisasi untuk melihat skor 

setiap item. Kategorisasi dibuat dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

dengan keterangan : 

 

 

 

 

Dari rumus tersebut maka dihasilkan bahwa panjang kelas interval adalah 

0.8. Skala interval digunakan untuk menjelaskan deskriptif pada setiap variabel 

untuk pembentukan kategorisasi pada setiap item adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.4 Skala Interpretasi Uji Deskriptif 

Interval Penilaian 

1.00 – 1.79 Tidak Baik 
  

1.80 – 2.59 Kurang Baik 

2.60 – 3.39 Cukup Baik 

3.40 – 4.19 Baik 

4.20 – 5.00 Sangat Baik 

Sumber: Krisnawati (2018) 

 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data untuk memperoleh 

deskripsi dari masing – masing item dengan bantuan hitung menggunakan program 

SPSS versi 25 dan Microsoft Excel for windows 2013. 

 

 

P =         rentang kelas 

        banyak kelas interval 

P  : panjang kelas interval 

Rentang kelas : data terbesar sampai dengan data terkecil 

Banyak kelas : 5 

P =   5 – 1   =  0.8  

           5 
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3.10. Analisis Uji Beda 

 Uji ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui apakah ada perbedaan 

yang jelas antar grup pada variabel dependen. Menurut Santoso (2004), 

pengambilan keputusan dalam uji diskriminan ini dapat dilakukan dengan melihat 

angka Wilk’s Lambda.  

 Jika angka Wilk’s Lambda mendekati 0 maka data tiap grup cenderung 

berbeda, sedangkan jika angka Wilk’s Lambda mendekati 1 maka data tiap grup 

cenderung sama. Selain dengan cara Wilk’s Lambda, pengambilan keputusan dapat 

dilakukan dengan F-test. Jika Sig < 0,05 berarti ada perbedaan antar grup, 

sedangkan jika Sig > 0,05 berarti tidak ada perbedaan antar grup. 

 

3.11. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang akan 

melihat hubungan antara lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi suatu 

variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sosial dan emosional 

terhadap kinerja pegawai kelurahan di Kecamatan Lengkong, dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda (multipler regression) yang 

perhitungannya menggunakan program SPSS (Statistical Programme for Social 

Studies). Teknik ini digunakan untuk menganalisis statistik dan mendeskripsikan 

hasilnya dengan menjabarkan hasil statistik perhitungannya serta diuji 

menggunakan analisis varian atau analysis of variance (Anova) dapat digunakan 

untuk menguji perbandingan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Sudjana, 2005). 
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Rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a ± bx1 ± bx2 ± e 

dengan keterangan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R² kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen 

(Ghozali, 2016:95). Adapun koefisien determinasi yang digunakan adalah rumus: 

 

 

 

dengan keterangan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Kd = R² x 100% 
 

Kd : koefisien determinasi 

R : kuadrat koefisien korelasi 

 

Y : kinerja 

a : konstanta 

b : koefisien regresi variabel independen X1-X2 terhadap Y 

X1 : kompetensi sosial 

X2 : komperensi emosional 

e : bound of error 
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Kriteria yang digunakan dalam analisis koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen lemah 

 
2. Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat 

Tabel 3.5 Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien 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 – 1.00 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014) 

 

3.13. Rancangan Uji Hipotesis 

3.13.1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

Uji Fisher (Uji F) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

simultan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Rumusan hipotesis simultan yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

 

H0 : Model yang digunakan tidak signifikan 

H1 : Model yang digunakan signifikan 

Adapaun kriteria ujinya adalah sebagai berikut: 

• Nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0.05, maka H1 diterima 

yang berarti variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen. 
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• Nilai F hitung < F tabel dan nilai signifikansi > 0.05, maka H0 diterima 

yang berarti variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 

 

3.13.2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0.05). Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

• H0 ditolak , jika T hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0.05, maka 

variabel independen berpengaruh signifikan 

• H0 diterima, jika T hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0.05, maka 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan. 


