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BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman dan Akbar, 2008: 41). 

Penelitian dapat dibagi menurut bidang, tempat, pemakaian, tujuan, 

waktu, jenis, metode, logika, dan filsafat. Jenis penelitian dibagi menjadi 

penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian 

kasus dan penelitian lapangan, penelitian korelasi, penelitian kausal komperatif, 

penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimen semu, penelitian 

tindakan (Usman dan Akbar, 2008: 3-6). 

Penelitian ini menggunakan metode survai, jenis penelitian kuantitatif 

sedangkan dalam menganalisis data menggunakan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif 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, 2008: 147). Jenis penelitian kuantitatif merupakan data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2008: 7). 

 

 

 



18 

 

 

3.2 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang 

ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan variasi, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif ( Arikunto, 2006: 10). Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah 

ambiguitas peran, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja pustakawan. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

Suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tentu saja tidak 

akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya di lapangan. Untuk dapat diobservasi 

atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional.   

Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari suatu 

variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk 

variabel tersebut. Dalam penelitian ini definisi operasional variabel adalah sebagai 

berikut: 

1. Ambiguitas peran  sebagai variabel bebas (X) 

Indikator dari variabel ambiguitas peran meliputi: ketidakjelasan 

sasaran kerja, kesamaran tanggung jawab, ketidakjelasan prosedur kerja, 

kesamaran apa yang diharapkan orang lain dan ketidakpastian atau kurang adanya 

balikan dari unjuk kerja. 

Variabel ambiguitas peran diukur dengan menggunakan 5 poin skala 

Likert, responden diminta untuk memberikan konfirmasi atas pernyataan-
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pernyataan yang diberikan dalam skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 

(sangat setuju). 

2. Kinerja pustakawan (Y) 

Adapun indikator dari kinerja dapat diukur melalui: kuantitas, kualitas, 

waktu kerja, dan kemampuan bekerjasama. 

Variabel kinerja pustakawan diukur dengan menggunakan 5 poin skala 

Likert dari tingkat 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Masing-masing 

indikator dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan yang dituliskan dalam 

kuesioner 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008: 80), populasi ialah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pustakawan di UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro. 

Tabel 1: Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Berdasarkan 
golongan Tahun 2012   

No Golongan Jumlah Persentase 
1 IV 4 19.1% 
2 III 17 80.9% 
3 II - - 
4 I - - 
 Jumlah 21 100% 

Sumber : Data Tata Usaha UPT Perpustakaan Undip tahun 2012 
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Tabel 2: Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Berdasarkan 
Jabatan Tahun 2012 

No Jabatan Jumlah Persentase 
1 Pustakawan Pelaksana Lanjutan 1 5% 
2 Pustakawan Penyelia 4 19% 
3 Pustakawan Pertama 5 24% 
4 Pustakawan Muda 7 33% 
5 Pustakawan Madya 4 19% 
 Total 21 100% 
Sumber : Data Tata Usaha UPT Perpustakaan UNDIP tahun 2012 

 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008 : 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari 

populasi harus representatif.  

Berdasarkan populasi tersebut maka penentuan sampel yang 

representatif dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling non- 

probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi kecil kurang dari 30 orang 

(Sugiyono, 2008: 85). 

Sampel penelitian ini adalah seluruh pustakawan UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro sebanyak 21 pustakawan. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan berupa data 

subyek (self report data) yang berupa opini dan karakteristik dari responden. Data 

primer dalam penelitian ini berupa: 

1. Karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan 

lama bekerja. 

2. Opini atau tanggapan responden atas ambiguitas peran dan kinerja 

pustakawan. 

Sumber data adalah semua pustakawan UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro Semarang. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena 

berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian, sehingga simpulan yang diambil adalah benar. 

Oleh karena itu dalam penelitian, metode pengumpulan data harus dilakukan 

dengan tepat. 
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Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

1. Metode angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis 

angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal 

ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, 

sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.(Sugiyono, 

2008: 142). 

Kuesioner ini ditujukan kepada pustakawan UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro untuk mengetahui persepsi responden (pustakawan) 

tentang ambiguitas peran dan kinerja pustakawan. 

2. Metode wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), 

pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya 

(Usman dan Akbar, 2008: 55).  

Wawancara ini ditujukan kepada pustakawan UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro, sebagai pendukung metode kuesioner dalam 

pengumpulkan data, apabila metode kuesioner kurang mendalam sehingga dengan 

metode wawancara akan memperoleh informasi lebih mendalam dari informan 

tentang variabel ambiguitas peran serta variabel kinerja pustakawan.  
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3.7 Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahan data yang dilakukan adalah : 

1. Edit, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari 

hasil kuesioner dan wawancara, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah 

cukup dan lengkap ataukah perlu ada pembetulan. 

2. Koding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden 

dengan memberikan kode/simbol serta skor menurut kriteria yang ada. 

Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan skala Likert dalam 

bentuk pilihan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001: 

73-74). Untuk setiap item pernyataan diberi skor satu sampai dengan lima dari 

hasil yang terendah sampai yang tertinggi. 

3. Tabulasi, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel 

dengan memproses hitung frekuensi dari masing-masing kategori, baik secara 

manual maupun dengan bantuan komputer. 

 

3.8 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen (daftar pertanyaan) dalam kuesioner dikatakan valid 

apabila pertanyaan tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi-rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 
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mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah jika r = 0.3, jadi jika korelasi antara butir dengan skor 

total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan keterandalan suatu alat ukur. Tujuan dari 

dilakukan uji reliabilitas adalah agar instrumen yang digunakan yaitu kuesioner 

dapat dipercaya (reliable). Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

internal consistency, yaitu mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Internal consistency diukur dengan 

menggunakan koefisien Cronbach alpha. Jika koefisiensi alpha lebih besar 

daripada 0.60 maka dinyatakan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian adalah handal.  

 

3.9 Metode Analisis Data 

Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program 

SPSS (Statistical program for Social Science) yaitu suatu program komputer 

statistik yang mampu memproses data statistik secara tepat dan cepat, menjadi 

berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan. Analisis data adalah 

pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-

aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2006: 239). 

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka 

penarikan simpulan. Pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis Statistik Deskriptif  

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel  yang ada pada 

penelitian yaitu: Pengaruh Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Pustakawan UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

persentase,  dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus: 

DP = %100×
N
n   

Keterangan: 

DP: Deskripsi persentase 

n  : Jumlah skor yang diharapkan 

N  : Nilai persentase atau hasil 

(Ali, 1992:184) 

 

2. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, model analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Penggunaan analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, yaitu antara Ambiguitas peran (X) terhadap kinerja Pustakawan (Y) 
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dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai 

berikut: 

Y = a + bx  

Keterangan: 

Y : Variabel  kinerja pustakawan 

b : Koefisien regresi b  

X : Variabel ambiguitas peran 

a : Koefisien regresi a  

(Idrus, 2009:178) 

Dalam melakukan analisis regresi linear sederhana penulis menggunakan 

bantuan komputer dengan program SPSS versi 19. 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji t (ttest) untuk melihat sejauhmana pengaruh (positif/negatif) 

variabel bebas   (X= Ambiguitas Peran) terhadap variabel terikat (Y= Kinerja 

Pustakawan) 

Pengujian hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut : 

H0:ρ= 0, berarti variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) 

H1:ρ≠0, berarti variabel bebas (X) berpengaruh negatif terhadap variabel terikat 

(Y)  

Jika: 

t hitung  < t tabel maka ho diterima, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat 
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t hitung  > t tabel maka h1 diterima, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




